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اَرُة، َوإيْن َجاَمَع : )َفْصٌل: َوَمْن َجاَمَع ِفي ََنَاري َرَمَضاَن ِفي ُقُبل  َأْو ُدُبر  َفَعَلْيُه الْ قال  َقَضاُء َواْلَكفَّ

هي  ،اْلـَمْرَأُة َمْعُذوَرة   َأْو َكاَنتي  ،ُدوَن اْلَفْرجي َفَأْنَزَل  ْوَم ِفي َسَفري اَرَة، َوإيْن = َأْو َجاَمَع َمْن َنَوى الصَّ َأْفَطَر َواَل َكفَّ

رْ  ،َجاَمَع ِفي َيْوَمنْيي  َرُه ِفي َيوم  َوَلـْم ُيَكفِّ َدٌة ِفي الثَّانيَيةي  َأْو َكرَّ اَرٌة َواحي رَ  ،َفَكفَّ ، َوإيْن َجاَمَع ُثمَّ َكفَّ
 ،َوِفي اْْلُوََل اْثنََتاني

هي  ْمَساُك إيَذا َجاَمَع،  ،ُثمَّ َجاَمَع ِفي َيْومي َمُه اْْلي اَرٌة َثانيَيٌة، َوَكَذليَك َمْن َلزي َض  َوَمنْ َفَكفَّ َأْو  ،َجاَمَع َوُهَو ُمَعاًف  ُثمَّ َمري

، َفإيْن َلـْم َيي  ،َأْو َساَفرَ  ،ُجنَّ  ْتُق َرَقَبة  َي عي ََمعي ِفي ََنَاري َرَمَضاَن، َوهي اَرُة بيَغْْيي اْلـجي ْد َلـْم َتْسُقْط، َواَل ََتيُب اْلَكفَّ

ْسكين ا، َفإيْن َلـ
تِّنَي مي

، َفإيْن َلـْم َيْسَتطيْع َفإيْطَعاُم سي َياُم َشْهَرْيني ُمَتَتابيَعنْيي  .ْم َييْد َسَقَطْت(َفصي

يخ:  وإنَّام من  ،ولكن ليس املقصود به اجلميع ،هنا اسم موصول   )َمْن(قوله:  )َوَمْن َجاَمَع(قول الشَّ

ن يلزمه اإلمساك، فمن ال يلزمه اإلمساك فإنَّه جيوز له أن جيامع يف هنار رمضاَن، وهذا واضٌح.  جامع مـمَّ

وإنَّام هو مقيٌَّد بَمْن يلزمه اإلمساك، سواًء صحَّ صومه أو مل  ، عمومههنا ليس عىل )َمْن(إًذا فقوله: 

 يصحَّ صومه.

وم  )َوَمْن َجاَمَع ِفي ََنَاري َرَمَضاَن(قال:  ارة ليست متعلِّقًة بالصَّ نا عىل أنَّ احلرمة والكفَّ هذا يدلُّ

هر العظيم. ،الواجب  وإنَّام هي متعلِّقٌة بحرمة هتك هذا الشَّ

( )ِفي قال:  (قوله:  ُقُبل  َأْو ُدُبر  م معنا حدُّ اجلامع  )ِفي ُقُبل  َأْو ُدُبر  أي مـامَّ يصدق عليه أنَّه مجاٌع، وقد تقدَّ

نا عىل أنَّ كلَّ األحكام املتعلِّقة باجلامع تشمل الُقُبل  ، وهذا يدلُّ  أصيلٍّ
 أصليَّة  يف ُقُبل  أو ُدُبر 

وهو تغييب حشفة 

ُبر إالَّ يف صو  اإلحصان، فإنَّ اإلحصان ال حيصل إالَّ باجلامع يف الُقُبل. :ومنها ؛ر  معيَّنة  والدُّ

(قال:  وج سواًء كان فيه إنزاٌل أو بدون، وسواًء كان  ،أطلق وهذا يشمل كلَّ مجاع   )ِفي ُقُبل  َأْو ُدُبر  الزَّ

 ع.أنَّه ال ُيْعَذُر بالنِّسيان يف اجلام :، فمشهور املذهبناسًيا أو ُمْكَرًها

 ودليلهم ِف ذلك أمران:

ل:  .ها النِّسيانفي دُ عُ بْ قالوا: ألنَّ اجلامع من أفعال املشاركة، وأفعال املشاركة يَ  األمر األوَّ

جل إتالٌف  األمر الثَّاين: قالوا: ألنَّ   .اجلامع فعله من الرَّ
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ه إتالٌف،  ؛يه عوٌض وجب عل ؛بدليل أنَّ من جامع امرأًة بشبهة  أو نحو ذلك والقاعدة عندهم: أنَّ

ية أو األرش. ،أنَّه أتلف العضوك  ففيه الدِّ

اَرُة(قال:  ارة وسيأيت تفصيلها )َفَعَلْيُه اْلَقَضاُء َواْلَكفَّ ا عتٌق  ،أي قضاء هذا اليوم والكفَّ أو صوم  ،وأهنَّ

 أو إطعام ستِّني مسكينًا. ،شهرين

ارة.فإنَّ ع )َوإيْن َجاَمَع ُدوَن اْلَفْرجي َفَأْنَزَل(قال:   ليه القضاء دون الكفَّ

ا. ،يشمل ذلك أنزل منيًّا )َفَأْنَزَل(قوله:   أو أنزل مذيًّ

ارة عليه: قالوا: ألنَّ  ليل عىل أنَّ من أنزل ال كفَّ ، حديث أيب هريرَة عاحلديث إنَّام ورد يف املجام   والدَّ

وقعُت عىل امرأيت ِف قال:  «؟َما َفَعْلَت » فقال: يا رسول اهلل إِّنِّ هلكُت، قال:  أنَّ رجال  جاء النَّبيَّ : 

 َنار رمضان.

ارات ال قياس فيها :والقاعدةقالوا:   .أنَّ الكفَّ

ب تي يكون فيها اإلنزال،  ،فلذلك ال ُيَقاُس عىل اجلامع غريه ال من األكل والُّشُّ وال من املبارشة الَّ

ارة. لكن ال إتالَف  ،وإنَّام يثبت فيها احلكم األصيلُّ وهو اإلفساد  فيه فال كفَّ

( )َأْو َكاَنتي قال:  ارة. اْلـَمْرَأُة َمْعُذوَرة   فإنَّ عليها القضاء فقط دون الكفَّ

جل ال ُيْعَذُر بالنِّسيان أو باإلكراه، بخالف املرأة  ا ُتْعَذُر بالنِّسيان املذهب يرون أنَّ الرَّ اإلكراه، وفإهنَّ

جل لسببني:  وهذا خاصٌّ عندهم باملرأة دون الرَّ

جل هو الْ   والقاعدة عندهم:، ُف ل  تْ مُ ـقالوا: ألنَّ الرَّ

 .«أنَّ كلَّ ما كان من باب اْلسباب واْلتالفات فإنَّه ال ُيْعَذُر فيه بالنِّسيان»

جل، فإهنَّ  ُر ذلك من الرَّ ُر اإلكراه عىل املرأة يف الوطء وال ُيَتَصوَّ ا اإلكراه فقالوا: ألنَّه ُيَتَصوَّ م وأمَّ

جل ال ينتُّش قالوا: إنَّ   إذا كان ُمْكَرًها. الرَّ

هي(  قال: ْوَم ِفي َسَفري )َأْو َجاَمَع َمْن َنَوى وما زال مسافًرا ومل يقم، إًذا قال: )َأْو َجاَمَع َمْن َنَوى الصَّ

هي( ْوَم ِفي َسَفري ارٌة.وليس ع ،فعليه القضاء ،فإنَّه يفطر هبذا األمر ا كذلكوما زال صائاًم وما زال مسافرً  الصَّ  ليه كفَّ

ورة أيًضا من كان مريًضا مرًضا مبيًحا للفطر ولكنَّه صام مع ذلك ثمَّ جامع امرأته فإنَّه  ،يدخل يف هذه الصُّ

م، فإن كانت عاملًة باحلك ،عليه قضاء هذا اليوم ا هي فعىل حكمها املتقدِّ ارة عليه، وأمَّ غري مكرهة   ،ذاكرةً  م،وال كفَّ

 ارة مًعا.فإنَّ عليها القضاء والكفَّ 

 قاعدة
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َرُه ِفي َيوم  َوَلـْم ُيكَ )َوإيْن َجاَمَع ِفي َيْوَمنْيي َأْو كَ قال:   َدٌة ِفي الثَّانيَيةي فِّ رَّ اَرٌة َواحي (  ،ْر َفَكفَّ َوِفي اْْلُوََل اْثنََتاني

ارات.  بدأ يتكلَّم املصنِّف عن مسألة تداخل الكفَّ

ة ارات هذه من املسائل املهمَّ  ، وقد أفرد هلا ابن رجب  قاعدًة.ومسألة تداخل الكفَّ

 والقاعدة عند الفقهاء عندنا:

َم تتداخالن» ارتان جنسهَم واحٌد وسببهَم واحٌد فإَنَّ ه إذا كانت الكفَّ  .«أنَّ

بب أي املوج   ُر به، والسَّ ا أن يكون يمينًا ؛باجلنس بمعنى ما ُيَكفَّ أو غري  ًئا،وطكون أو أن ي ،إمَّ

 ذلك، هذه هي القاعدة.

(ظروا معي، يقول: ان َدٌة ِفي الثَّانيَيةي اَرٌة َواحي ْر َفَكفَّ َرُه ِفي َيوم  َوَلـْم ُيَكفِّ  َأْو َكرَّ
 )َوإيْن َجاَمَع ِفي َيْوَمنْيي

رْ  ره يف يوم  واحد  ومل ُيَكفِّ ورة الثَّانية الَّتي إذا كرَّ ورة األُوََل إذا  )َوِفي اْْلُوََل( ، وسأرجع هلا،الصُّ أي يف الصُّ

(.امع يف يومني ففيها ج  )اْثنََتاني

ارتان من جنس  واحد  وسببهَم واحٌد »نحن قلنا: إنَّ القاعدة عندنا:  َد كفَّ ه إذا ُوجي بب –أنَّ هنا السَّ

ا تتداخل -واحٌد وهو اجلَمع، واجلنس واحٌد وهو العتق وما يتبعه عند العجز  .«فاْلصل أَنَّ

ورة الثَّ  َرُه(انية، وهي يف قوله: وهذه القاعدة مطبَّقٌة يف الصُّ ر اجلامع يف يوم  واحد   )َأْو َكرَّ أي كرَّ

ر( ل، بل جامع ،)َوَلـْم ُيَكفِّ ر للجامع األوَّ ، قال:  ،أي ومل يكفِّ ًة أخرى يف يوم  واحد  اَرٌة ثمَّ جامع مرَّ )َفَكفَّ

 ) َدٌة ِفي الثَّانيَيةي تي هنا.َواحي ورة الثَّانية الَّ  أي يف الصُّ

ارة تتداخل،  ملاذا؟ ألنَّ  ارٌة والكفَّ دا وهي كفَّ بب اَّتَّ ، اجلنس والسَّ القاعدة كام ذكرت لك قبل قليل 

 والقاعدة مطَّردٌة فيها. ،كام قال املوفَّق ابن قدامَة، هذا ال خالف فيه ؛وهذا بال خالف  بني أهل العلم

ورة األُوََل، قال:  جل زوجته يف يومني سواًء كان وهي إذا جامع الرَّ  )َوِفي اْْلُوََل(لكن انظر للصُّ

ارتانكانا أو  ،اليومان متواليني قني فإنَّه جتب عليه كفَّ ًة  ،متفرِّ ل ثمَّ جامع مرَّ ر بعد اجلامع األوَّ سواًء كفَّ

ر. ،أخرى تني يف يومني خمتلفني ومل يكفِّ ر، جامع مرَّ  أو مل يكفِّ

يخ حممد اخللويت-يقول فقهاؤنا  األصل عىل القاعدة أنَّنا نقول: إنَّام جتب  : إنَّ يقول وهذا كالم الشَّ

ارٌة واحدٌة، مثل ما قلنا يف األَ  ارٌة واحدٌة،  ،ثمَّ حلف بعد سنة   ،ثمَّ حلف الغد ،امن: حلفيْ فيه كفَّ هي كفَّ

 قاعدة
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ارة الظِّهار، إ ارٌة واحدٌة، قال: لكن هنا اْسُتْثن َي يف هذا الباب قياًسا عىل كفَّ ا كفَّ ًذا فال فاألصل عندهم أهنَّ

 ُيْسَتْثنَى من هذه القاعدة عندهم إالَّ أمران:

ارة الظِّهار. -1  كفَّ

ارة اجلامع يف هنار -2 د وكفَّ  .رمضاَن، هي املستثناة فتتعدَّ

 فأحلقوها بحكم الظِّهار. ،يوم  كاجلنس املستقل؛ قياًسا عىل الظِّهار قال: لتغليب معنى أنَّ كلَّ 

تعلم أنَّ القواعد الكلِّـيَّة عند الفقهاء غالًبا هلا استثناءات، ملاذا ذكرُت لكم هذا التَّفصيل؟ لكي 

افعيَّة-ولذلك ألَّف البكريُّ  ه -وهو من علامء الشَّ دائاًم  ،«االستغناء ِف الفروق واالستثناء» :كتاًبا سامَّ

 .القواعد ال بدَّ أن تكون هلا استثناءاٌت 

، ولذلك القاعدة ال جيوز أليِّ أحد  أن يستثني أنَّه هذه االستثناءات هلا قاعدٌة عند أهل العلم:

ورة مستثناٌة. «ال استثناَء إالَّ بنص  »عندهم:   يقصدون بنصِّ الفقهاء من املذهب أنَّ هذه الصُّ

 األمر الثَّاين: أنَّ هذا االستثناء ألهل العلم فيه مسلكان:

َص العلَّة، فيقول: ال استثناء.  بعضهم يقول: ال بدَّ أن ُُتَصَّ

ا لقاعدة  أخرى أو لدليل  منفصل  هلا  ،فال يرجع للعلَّة ،وبعضهم يقول: جيوز االستثناء من العلَّة إمَّ

 كتب األصول. وإنَّام استثناًء، حملُّها ،ليس ُتصيًصا ،وإنَّام يكون استثناءً 

ورة الثَّانية فقال َر(: رجع إَل الصُّ يف نفس اليوم، َجاَمَع(  )ُثمَّ  ،يف يوم  واحد   )َوإيْن َجاَمَع ُثمَّ َكفَّ

اَرٌة َثانيَيٌة( ولذلك قال:  هي َفَكفَّ ارتان)ِفي َيْومي  ؟ملاذا؛ فتجب عليه كفَّ

ارة األُوََل متعلِّقٌة بام سبقها م عىل  ،قالوا: ألنَّ الكفَّ وال تتعلَّق بام أحلقها؛ ألنَّ الفعل ال جيوز أن يتقدَّ

بب م ، وهنا السَّ
سبٌب واحٌد وهو الوطء يف هنار رمضاَن، فال جيوز أن  ،وجودٌ سببه إذا كان ذا سبب  واحد 

ارٌة واحدٌة. م عليه، فحينئذ  تكفيه كفَّ  تتقدَّ

ا متعلِّقٌة باليوم. ارٌة واحدٌة ألهنَّ ا تكفي كفَّ ا اجلمهور فريون أهنَّ  هذا من مفردات املذهب، وأمَّ

ْمَساُك(قول املصنِّف:  َمُه اْْلي ْمَساُك( بـ قصده )َوَكَذليَك َمْن َلزي َمُه اْْلي أي لزمه اإلمساك ومل يصحَّ )َلزي

 :منها صورٌ صومه، والَّذي يلزمه اإلمساك وال نحكم بأنَّ صومه صحيٌح 

اًل: َم مفطًرا، فإنَّه يلزمه اإلمساك هذا اليوم. أوَّ
 املسافر إذا َقد 

 قاعدة
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 املرأة احلائض إذا طهرت يف هنار اليوم كذلك. ثانًيا:

 كافر إذا أسلم يف النَّهار، فإنَّه أيًضا يلزمه اإلمساك.قالوا: ال الثَّالث:

ابع:  قالوا: إذا مل يعلم أهل البلد برؤية اهلالل إالَّ هناًرا. الرَّ

ًدا يف هنار رمضاَن فإنَّه أفطر يف هذا اليوم اخلامس: وال جيوز له  ،لكن يلزمه اإلمساك ،إذا أكل متعمِّ

دً  ]باقي اليوم[،أن يفطر  ارة اجلامع. ،افإن أكل متعمِّ  ثمَّ جامع بعد ذلك فعليه أيًضا كفَّ

ادس: يَّة، فات رشط العبادة. ُق حَ لْ يُ  السَّ  بذلك إذا نيس النِـّ

ابع:  إذا رأى هالل رمضاَن ومل ُتْقَبْل شهادته. السَّ

ة  ،وصوٌر كثريٌة لكن هذه من أشهرها، هؤالء يلزمهم اإلمساك وإن كان أكثرهم ال نحكم بصحَّ

 يوم.صوم هذا ال

ْمَساُك إيَذا َجاَمَع(  قال:  َمُه اْْلي ارة ليست متعلِّقًة )َوَكَذليَك َمْن َلزي ارة؛ ألنَّ الكفَّ فإنَّه جتب عليه الكفَّ

وم ة الصَّ ارة. ،بصحَّ هر وجبت عليه الكفَّ هر، فمن هتك حرمة هذا الشَّ  وإنَّام متعلِّقٌة بحرمة هذا الشَّ

َض )َوَمْن َجاَمَع َوُهَو ُمَعاقال:   ألنَّ القاعدة عند العلامء: َلـْم َتْسُقْط( ،َأْو َساَفرَ  ،َأْو ُجنَّ  ،ًف  ُثمَّ َمري

 .«أنَّ العربة بوقت الوجوب ال بوقت اْلداء»

فر عليه ثمَّ طرأ عليه أحد هذه املبيحات  ،فمن جامع وهو معاًًف من اجلنون واملرض ومن طروء السَّ

ا مل تسقط  .عليه يف اليوم، فالعربة بوجوهبا ن طرأتوإن كا ،الَّتي بعدها فإهنَّ

ََمعي ِفي ََنَاري َرَمَضاَن( قال:  اَرُة بيَغْْيي اْلـجي ارة عند فقهائنا ال جتب إالَّ يف )َواَل ََتيُب اْلَكفَّ قالوا: الكفَّ

ارة املغلَّظة اجلامع فقط، وال ُيَقاُس عليه غريه، فاملبارشة باإلنزال واإلمذاء واألكل أيًضا ال جتب فيه ال كفَّ

.  الَّتي سيذكرها بعد قليل 

ليل:  اراتأنَّ القاعدة عند العلَمالدَّ  .ء: أنَّه ال قياس ِف الكفَّ

ارة مغلَّظةفحي  إالَّ يف اجلامع. نئذ  يقولون: ال كفَّ

ارة عندهم أمران:  واجلامع الَّذي فيه الكفَّ

ل الفصل، وهو تغييب حشفة   ل: ذكرناه يف أوَّ  أصيلٍّ  اجلامع األوَّ
 ،األصيلِّ و]قوهلم:[  ،يف ُقُبل  أو ُدُبر 

 لكي خيرج اخلنثى املشكل.

 قاعدة

 قاعدة
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حاق  -أيًضا «باب اجلنايات»ويذكرونه يف -اجلامع الثَّاين: أحلق فقهاؤنا به هنا  حاق، السِّ قالوا: السِّ

 له حكم اجلامع.

نا قلنا: يف ُقُبل  أو ُدُبر   ابق ألنَّ  .للِّواط[ا]فيدخل فيه حكم  ،واللُّواط داخٌل يف احلدِّ السَّ

(قال:  ْتُق َرَقَبة  َي عي قبة املطلقة هنا املقيَّدة يف  )َوهي لون «باب الظِّهار»املراد بالرَّ ؛ ألنَّ الفقهاء دائاًم يفصِّ

تي ُتْعَتُق يف  قبة الَّ  وحييلون عليها. «باب الظِّهار»أحكام الرَّ

قبة ال بدَّ أن تكون مؤمنًة، وأن تكون ساملةً  إن شاء اهلل إن مدَّ -من العيوب، ولذلك سيأيت معنا  الرَّ

ارته «كتاب الظِّهار»يف  -اهلل يف العمر كلُّ فوصفته،  ،واإلطعام ،من حيث العتق ؛فصٌل كامٌل يف أحكام كفَّ

ارة يوجد هناك. اُل إَل الظِّهار هناك، فيصري حكم الكفَّ ارات َُّتَ  الكفَّ

(أو احلكميِّ  ،للفقد احلقيقيِّ  ؛ةً يعني رقب )َفإيْن َلـْم َييْد(قال:  َياُم َشْهَرْيني ُمَتَتابيَعنْيي فيجب عليه  )َفصي

 أن يصوَم شهرين متتابعني.

(قوله:  هران بأحد أمرين: )َشْهَرْيني  ُيْعَرُف الشَّ

ل:[  - ل فانتهاء ]األمر األوَّ هر القمريِّ األوَّ ا أن يكونا شهرين قمريَّني، فإذا ابتدأ من رأس الشَّ إمَّ

ني أو كانا ناقصني هران تامَّ هرين، سواًء كان الشَّ هر القمريِّ الثَّاين هو متام الشَّ يعني تسعًة  ،الشَّ

 وعُّشين وتسعًة وعُّشين.

هران: كام قال النَّبيُّ  - ْهُر َهَكَذا َوَهَكَذا»:  األمر الثَّاين الَّذي ُيْعَرُف به الشَّ وخنس بإصبعه  «الشَّ

ا ثال  ثون أو تسعٌة وعُّشون.يف الثَّانية، فهو إمَّ

هرين قَ يْ تَ فنأخذ األكثر املْس  هر فإنَّ ابتداء الشَّ ل الشَّ يام يف أوَّ ن فنقول: إَذا مل يكن املرء قد ابتدأ الصِّ

هر َكُم بانتهائه إالَّ بعد متام ستِّني يوًما، من باب االحتياط  ؛جيوز له أن يبتدئ يف أي وقت  من الشَّ لكن ال حُيْ

هرينقَ يْ تَ ثر؛ ألنَّه املْس وهو األخذ باألك  .يقنيالبل ال بدَّ من  ،وال ننتقل للظَّن ،فنأخذ باليقني ،ن يف الشَّ

[ إًذا عرفنا  هر]أنَّ ا ستِّ يالشَّ  أو متام شهرين قمريَّني. ، يوًمانين إمَّ

( األمر الثَّاين: يف قوله:  هرين، فمن ترك التَّتا)ُمَتَتابيَعنْيي بع من غري عذر  فإنَّه التَّتابع جيب يف صيام الشَّ

ًة ثانيًة. يام مرَّ ًة أخرى، يعيد الصِّ يام مرَّ  يستأنف الصِّ
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هرين،  فإن قطع التَّتابع بعذر  فإنَّه جيب عليه أن يقَض  ام الَّتي أفطرها عند انتهاء حسابه الشَّ األيَّ

 عند حسابه هو. ،فيقضيها بعدها مبارشةً 

تُّون يوًما يف الي ام  أفطرها بسفر  أو مرض   ،وم العارشفلو أنَّه ينتهي السِّ كانت  أو امرأةٌ  ،وعليه مخسة أيَّ

هرين. ،فإنَّه يقضيها مبارشةً  ؛ونحو ذلك ،حائًضا  وال جيوز تأخريها بعد حسابه للشَّ

يام فينتقل للبدل )َفإيْن َلـْم َيْسَتطيْع(قال:  ْسكين ا(وهو  ،الصِّ
تِّنَي مي

جل الَّ  ؛)َفإيْطَعاُم سي ذي جاء ألنَّ الرَّ

: قال ،«ُصْم َشْهَرْيني ُمَتَتابيَعنْيي »قال: ال أجد، قال:  ،«َأْعتيْق َرَقَبة  »:  فقال هلكت، قال له النَّبيُّ   النَّبيَّ 

ْسكين ا»ال أجد، قال: 
تِّنَي مي

 «.َأْطعيْم سي

ا ُمدٌّ من ُبر  أو نصف صاع  من غْيه.  والقاعدة ِف اْلطعام: أَنَّ

أو  ،حتَّى لو وجد مااًل  ،)َسَقَطْت(يف وقت الوجوب هذه األمور الثَّالثة مًعا  َييْد( )َفإيْن َلـمْ قال: 

ة بدن    فإنَّه ال يلزمه فعلها. ؛أو وجد رقبًة بعد ذلك ،قوَّ

ليل: قالوا:  جل لـَمَّ قال: إِّنِّ ال أستطيع الثَّالثة كلَّها، جاء إَل النَّبيِّ الدَّ - َفْرٌق   أنَّ ذلك الرَّ

َ النَّبي   -يقول: َفَرٌق، والفرق بني الَفْرق  والَفَرق  مقدار احلجم، احلجم خيتلف فيهاموبعضهم 
  فلـَمَّ ُأويتي

جل، فقال: ما بني البتيها أحٌد أفقَر منِّي، فأطعمه النَّبي   اه  بذلك من التَّمر أعطاه الرَّ  .إيَّ

ارة، ال جيوز للمرء أن يت افدلَّ ذلك عىل أهنَّ  ق عىل نفسه، ليست كفَّ اه   ملَّكه النَّبيُّ  وهصدَّ إيَّ

ارة اجلامع يف هنار رمضاَن  «َأْطعيْمَها»فقال:  وعىل ذلك قال: أنا سآخذها، هي سقطت عنه، فدلَّ عىل أنَّ كفَّ

 تسقط.

ارتان فقط: ارة  عجز عنها صاحبها ال تسقط إالَّ كفَّ  والقاعدة عند فقهائنا: أنَّ كلَّ كفَّ

ارة اْلُو  وهي اجلَمع ِف َنار رمضاَن. ،ََل: هذه املذكورة هناالكفَّ

ارة الوطء ِف احليض ارة الثَّانية: كفَّ ة. ،الكفَّ مَّ ا تسقط عند العجز عنها وال تبقى ِف الذِّ  فإَنَّ

 قاعدة

 قاعدة
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هي َفَيْبَتليعُ ُيكْ  :ُحْكمي اْلَقَضاءي وَ ُب َما ُيْكَرُه َوُيْسَتَحب  َبا): قال  يقي ُرُم َبْلُع الن َخاَمةي َرُه ََجُْع ري  ،ُه، َوََيْ

، َوُيْكَرُه َذْوُق َطَعام  بياَل َحاَجة   هي ا َفَقْط إيْن َوَصَلْت إيََل َفمي َ ُر ِبي
طي ، َوإيْن َوَجَد َطْعَمُهََم ِفي  ،َوُيفي ي   َقوي

ْلك  َوَمْضُغ عي

ُل إيْن َبَلعَ  ُرُم اْلعيْلُك اْلـُمَتَحلِّ  َأْفَطَر، َوََيْ
هي ي َحْلقي ب  ري نَاُب َكذي

ُك َشْهَوَتُه، َوَييُب اْجتي رِّ َمْن ُُتَ
 ،َقُه، َوُتْكَرُه اْلُقْبَلُة لـي

يَبة  و َمْن ُشتيَم  ،غي ، َوُسنَّ لـي ُْي ُسُحور  «إيِّنِّ َصائيمٌ » :َقْوُلهُ َوَشْتم  يُل فيْطر  َعىَل ُرَطب  ، َوَتْأخي َم  ،، َوَتْعجي َفإيْن ُعدي

َم َفََمءٌ  ،َفَتْمرٌ  ، َفإيْن َفإيْن ُعدي ْن َغْْيي ُعْذر  ا، َواَل َيُوُز إيََل َرَمَضاَن آَخَر مي ، َوَقْوُل َما َوَرَد، َوُيْسَتَحب  اْلَقَضاُء ُمَتَتابيع 

ْسكيني   َفَعَل َفَعَلْيهي َمعَ  ، َوإيْن َماَت َوَلْو َبْعَد َرَمَضاَن آَخَر، َوإيْن َماَت َوعَ  اْلَقَضاءي إيْطَعاُم مي َلْيهي َصْوٌم َأْو ليُكلِّ َيوم 

يِّهي َقَضاُؤهُ 
بَّ ليَولي

  (.َحجٌّ َأْو اْعتيَكاٌف َأْو َصاَلُة َنْذر  اْسُتحي

 واحلقيقة أن تبويب املصنِّف فيه قصوٌر. ،يف هذا الباب أورد املصنِّف أشياءَ 

اًل:  ( فاملصنِّف قال أوَّ وحيرم، فلو قال:  ،وجيب ،وُيْسَتَحبُّ  ،مع أنَّه ذكر ما ُيْكَرهُ )َما ُيْكَرُه َوُيْسَتَحب 

ل يف تبويب املصنِّف، واألصل أنَّ التبويب  (َما ُيْكَرُه َوُيْسَتَحب  ويب وَيرم) لكان أنسب، هذا األمر األوَّ

 جيب أن يكون مناسًبا ملا َّتته.

َض عىل املصنِّف يف قوله:  ُحْكمي اْلَقَضاءي(وَ )قال:  أنَّ هذا الكالم ليس  اءي(ُحْكمي اْلَقَض وَ )أيًضا اْعرُت 

يخ صفة القضاء، وهي عدم وجوب  يخ حكم القضاء، وإنَّام أورد الشَّ ًقا بحكم القضاء، مل يورد الشَّ متعلِّ

فة ،التَّتابع يف القضاء وليست متعلِّقًة باحلكم فإنَّ حكم القضاء  ،والفوريَّة يف القضاء، فهي متعلِّقٌة بالصِّ

م معنا يف الفص ،واجٌب   ل الَّذي قبله.وتقدَّ

اح هبذين األمرين.بعض ُمَتَتبٌَّع عند  ؛وَمْن حلقه ،وَمْن سبقه ،هنا إًذا فتبويب املصنِّف  َّ  الُّشُّ

يخ:  هي َفَيْبَتليعُ )ُيكْ قال الشَّ يقي يق هو اللُّعاب الَّذي يوَج  ُه(َرُه ََجُْع ري د يف الفم، يقول فقهاؤنا: هذا الرِّ

ٌد من الفم بل هو  ،فليس خارًجا منه، فمن نزل ريقه إَل حلقه هذا جائزٌ  ،و من جنس الفمفه ،اللُّعاب متولِّ

يق. ،العادة الَّتي يفعلها كلُّ النَّاس ُر الرِّ ، فباإلمجاع أنَّه ال ُيَفطِّ
 قصًدا وبغري قصد 

خلالف أيب حنيفَة لكن يقول العلامء: إنَّه ُيْكَرُه، ملاذا قالوا: ُيْكَرُه مع أنَّه ال ُيَفطُِّر؟ قالوا: مراعاًة 

ألنَّ أبا حنيفَة  ؛النُّعامن، وتعلمون أنَّه عند فقهائنا يرون مراعاة اخلالف كثرًيا، فمراعاًة خلالف أيب حنيفةَ 

ٌر، قالوا: ُيْكَرُه من باب املراعاة.  يرى أنَّه مفطِّ
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تي بن ا أضعف من الكراهة الَّ ، إذ الكراهة وال شكَّ أنَّ الكراهة إذا كانت ملراعاة اخلالف فإهنَّ صٍّ

 ليست يف درجة  واحدة ، وهذا معروٌف يف كتب األصول.

هي َفَيْبَتليعُ )ُيكْ إًذا قوله:  يقي يعني جيمع اللُّعاب يف فمه ثمَّ يبتلعه، فهذا مكروٌه ولكنَّه ليس  ُه(َرُه ََجُْع ري

.  بمفطِّر 

(قال:  ُرُم َبْلُع الن َخاَمةي درويف معنى النُّخامة النَّخاعة )َوََيْ البلغم،  ،، النُّخامة هي الَّتي ُترج من الصَّ

ماغ، هي اجليوب األنفيَّة يكون فيها بعض  وهنا قدياًم من الدِّ والنُّخاعة الَّتي تنزل من اجليوب األنفيَّة يسمُّ

ى  .«نخامةٌ » :وهذه «نخاعةٌ » :اإلفرازات فتنزل، هذه ُتَسمَّ

يخ:  ُرُم َبْلُع هذان األمران يقول الشَّ ()َوََيْ (اْخُتل َف يف قول املصنِّف:  الن َخاَمةي ُرُم َبْلُع الن َخاَمةي  )َوََيْ

ُرُم فكلُّ امرئ  حيرم عليه بلع نخامته ونخاعته؟ أم أنَّ قوله:  ،هل املقصود هبا حيرم بلع النُّخامة مطلًقا )َوََيْ

) ائم؟ األظهر من املذهب لنُّخاعةوا َبْلُع الن َخاَمةي ا خاصَّ  :للصَّ ائم فقط، فاألَْوََل أن يقول: أهنَّ وَيرم )ٌة بالصَّ

ائم بلع النَّخامة  .(للصَّ

ائم. اومه ٌة بالصَّ ا خاصَّ رين أهنَّ قه املتأخِّ  روايتان يف املذهب، هل حيرم مطلًقا أم ال؟ لكن الَّذي حقَّ

(إًذا قوله:  ُرُم َبْلُع الن َخاَمةي َم َحُرَم بلعها للصَّ  )َوََيْ
 قالوا: والنُّخامة لـ 

 
ل يشء َهْت لغريه؟ أوَّ ائم وُكر 

ا مُ  َهْت لغريه ألهنَّ در ،ةٌ رَ ذَ قْ تَ ْس ُكر  ا خرجت من الصَّ ائم ألهنَّ أو نزلت  ،لكن ليست حراًما، وإنَّام َحُرَمْت للصَّ

تي يسمِّ من ا أس»يها الفقهاء: جليوب األنفيَّة الَّ ا خرجت؛ إذ  ،«الرَّ ثمَّ وصلت إَل الفم، فوصوهلا للفم كأهنَّ

 من اخلارج ثمَّ أدخله إَل  ،لفم حكمه حكم اخلارجا
 
ثمَّ ابتلعها بعد ذلك فيفطر بذلك، فكأنَّه أتى بيشء

 جوفه، هذا هو سبب التَّفطري هبا.

َد دٌم يف الفم أو  َد جروٌح فخرج دم يف الفم، ُوج  ويف معناه كلُّ ما مل يكن أصله من الفم، كام لو ُوج 

 قيٌء فيجب إخراجه وحيرم بلعه.

ا َفَقْط( قال:  َ ُر ِبي
طي يق)َوُيفي ُر بالنُّخامة فقط دون الرِّ

يق كام  ،أي وُيْفط  ُر به؛ ألنَّ الرِّ
يق ال ُيْفط  فإنَّ الرِّ

در. ،سبق هو خارٌج من الفم ا من الصَّ ا النُّخامة فإهنَّ  وأمَّ

( قال:  هي فاه، وإنَّام أي إن وصلت النُّخامة إَل الفم، املقصود بالف)إيْن َوَصَلْت إيََل َفمي م ليس الشِّ

فاه فهذه ُتْعَترَبُ خارج الوجه. ا الشِّ  املقصود بالفم جتويف الفم الَّذي تكون فيه املضمضة واالستنشاق، وأمَّ
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فاه يف قضيَّة إخراج اللُّعاب فأخرجه  -ليس قلياًل بل كثرًيا-لو أخرج لعاًبا كثرًيا  ،تكلَّمنا عن الشِّ

رُ  د اإلفطار. ثمَّ ابتلعه، وال ُيَتَصوَّ  أنَّ أحًدا يفعله يف الغالب إالَّ متعمِّ

(هنا املصنِّف قال:  اًل؟ قالوا: ألنَّ ذوق الطَّعام إذا  )َوُيْكَرُه َذْوُق َطَعام  بياَل َحاَجة  ملاذا قال أنَّه ُيْكَرُه أوَّ

 كمنا بكراهته.وصل يشٌء منه إَل احللق يؤدِّي إَل التَّفطري كام سيأيت يف كالم املصنِّف، فحينئذ  ح

(قال:  (هنا  )بياَل َحاَجة  وبعضهم مل يوردها، فصاحب  ،هي أوردها بعض العلامء )َباَل َحاَجة 

( :مل يذكر هذا القيد «املنتهى» ودليله عىل أنَّ الكراهة مطلقٌة: قالوا: ألنَّه إذا ذاق حلاجة  أو لغري  ،)َباَل َحاَجة 

 فوصلت إَل حلقه فإنَّه يكون مفطًرا
ه  ،حاجة   لو أبحنا له للحاجة فجعلناها مأذوًنا هبا مطلًقا فإنَّ

فحينئذ 

 جيب أالَّ نحكم بفطره؛ ألنَّ ما ُأب يَح ابتداًء فال يلزم أن ُيَرتََّب عليه حكٌم باإلفساد، هذا االستدالل 
حينئذ 

 «.املنتهى»لإلطالق الَّذي أورده صاحب 

ا املصنِّف فإنَّه رأى أنَّ الكراهة هنا مر أنَّ كلَّ مكروه  عند احلاجة باحلاجة لعموم القاعدة:  ؛فوعةٌ أمَّ

 أنَّه ذكر أنَّ ذوق الطَّعام جيوز للمصلحة. وملا ثبت يف البخاريِّ عن ابن عبَّاس   ترتفع كراهته،

نا نقول:  وإنَّام هو خالف األَْوََل، لكي تطَّرد معنا  ،نَّ ذوق الطَّعام للحاجة ليس مباًحاإواألقرب أنَّ

 قاعدة أنَّ من ذاق الطَّعام فوصل إَل حلقه فإنَّه يفطر به.ال

(قال:  ي   َقوي
ْلك  ا  )َوَمْضُغ عي َغ فإنَّه يكون قويًّ

املراد بمضغ العلك القويِّ هو العلك الَّذي إذا ُمض 

، وسيأيت بعد قليل  غري القويِّ وهو الَّذي يتحلَّل. ًة وصالبًة، هذا هو القويُّ  ويزداد قوَّ

يق ؛غ العلك القويِّ مكروهٌ أيًضا مض م يقولون: جيمع الرِّ يق، هذا من جهة  ف ،ألهنَّ  .الزمه مجع الرِّ

ائم بعطش  ونحوه.  أنَّه ربَّام أرضَّ الصَّ
 ومن من جهة  ثانية 

هي  [،مضغه]والعلك القويُّ الَّذي  ،أي طعم الطَّعام الَّذي ذاقه )َوإيْن َوَجَد َطْعَمُهََم(قال:  )ِفي َحْلقي

 ملاذا؟ ألنَّه وصل إَل جوفه. َطَر(َأفْ 

أنَّه أطلق حكم « املنتهى»ومل يستثن يف التَّفطري فيام لو كان حلاجة  ذوق الطَّعام، وهذه هي القاعدة يف 

 الكراهة، وهو أضبط يف طرد القاعدة.

يَقُه(قال:  ُل إيْن َبَلَع ري ُرُم اْلعيْلُك اْلـُمَتَحلِّ ، فإنَّ املصنِّف هنا تبًعا لغريه هذه املسألة فيها إشكاٌل  )َوََيْ

يَقُه(زاد قيًدا وهو قوله:  زوا معي يف عبارة الفقهاء. )إيْن َبَلَع ري  ركِّ
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يَقُه(قوله:  نا عىل أنَّ كهذه اجلملة الَّتي أوردها املصنِّف ومل يوردها غريه  )إيْن َبَلَع ري رين يدلُّ املتأخِّ

يق.احلرمة للعلك املتحلِّل يف حال وجود رشط بلع   الرِّ

فمثل هذا العلك إذا مل يبلع  ،ويتكرسَّ  ، الَّذي فيهىَل مفهوم ذلك: إذا أكل علًكا متحلِّاًل يتحلَّل احلَ 

ًما، هذا هو ظاهر كالم املصنِّف، ألنَّه جعل هذا القيد.  ريقه فإنَّه ليس حمرَّ

إالَّ  «املقنع» صاحَب  بعاوما ت ،«املقنع»وهذا القيد يف احلقيقة أخذه املصنِّف من أصل الكتاب وهو 

ا الَّذي مشى عليه  ارح، وأمَّ  ،واملختِص  هنا ،«املقنع»غري صاحب  ،فقهاء املذهب أغلبابن أخيه وهو الشَّ

يخ ابن أيب عمرَ  ارح وهو الشَّ سواًء بلع ريقه أو مل  ؛كلُّهم قالوا: إنَّ مضغ العلك املتحلِّل حراٌم مطلًقا ،والشَّ

 يبلع ريقه.

واب وبناًء عىل ذلك حيح أنَّ الصَّ َذُف هذا القيد حُيْ و (وَيرم العلك املتحلِّل) :تكون العبارة أن فالصَّ

رين ريعة ،بل غالب علامء املذهب ،عىل طريقة املتأخِّ ألنَّ املتحلِّل  ؛وهو األقرب؛ ألنَّ هذا من باب سدِّ الذَّ

 يف الغالب يصل إَل احللق.

ُك َشْهَوَتُه(ة واضحٌة لَ بْ لقُ املراد با )َوُتْكَرُه اْلُقْبَلُة(قال:  رِّ ـَمْن ُُتَ
ا قد تثريه فتكون مظنًَّة  )لي يعني أهنَّ

 أو مظنًَّة لطلب اجلامع. ،لإلنزال أو اإلمذاء

حيح من حديث عائشَة  ا ُتْكَرُه: قالوا: ملا جاء يف الصَّ ليل عىل أهنَّ كان ُيَقبُِّل   أنَّ النَّبيَّ »: الدَّ

ص بالقُ   أنَّ النَّبيَّ » :نن من حديث ابن عبَّاس  وروى أهل السُّ  «وهو صائمٌ  يخبْ رخَّ وَنى عنها  ،لة للشَّ

ابِّ   .«للشَّ

ا جتوز من غري كراهة    النَّبيِّ  نُ ذْ إ  فَ  ابِّ الَّذي قالوا:  ؛هبا يدلُّ عىل أهنَّ ُك َشْهَوَتُه(إالَّ للشَّ رِّ َمْن ُُتَ
 )لـي

ابِّ   لفقهاء أتوا باملناط ومل يأتوا بصفة األغلب.ولكنَّ ا ،يف الغالب أنَّه مظنَّة الشَّ

ُك َشْهَوَتُه(األمر الثَّاين: أنَّ هذه اجلملة:  رِّ َمْن ُُتَ
ُك َشْهَوَتُه(املصنِّف قال:  )َوُتْكَرُه اْلُقْبَلُة لـي رِّ َمْن ُُتَ

 )لـي

هوة َحُرَم؛ ألنَّ  ، وإنَّام قا همفهوم ذلك أنَّه إن ظنَّ َّتريك الشَّ ُك(ل: مل يقل: إن ظنَّ رِّ ـَمْن ُُتَ
فة،  )لي لوجود الصِّ

هوة فإنَّه حينئذ  َّترم عليه القُ  ك الشَّ ا ستحرِّ ا إن ظنَّ أهنَّ  لة.بْ أمَّ

 وما يف معنى القبلة من دواعي الوطء أو دواعي اإلنزال. ،ةلَ بْ يشمل القُ  )اْلُقْبَلُة(قول املصنِّف أيًضا: 
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يَبة  َوَش قال:  ب  غي نَاُب َكذي
()َوَييُب اْجتي ا الكذب والغيبة فألنَّ النَّبيَّ  ْتم  َي عنه  أمَّ أنَّه جاءته » :ُرو 

ا  إيَْنُـََم َقْد َصاَمَتا َعْن َما َأَحلَّ اهلل َوَأْفَطَرَتا » : فقال النَّبي   عبيط ا،امرأتان فأمرمها أن تقيئا فقاءتا حلَم  ودم 

مَ   «.َعىَل َما َحرَّ

نيا وغريه، وهذا يف إسناده مقاٌل  وهذا احلديث أورده مجاعٌة كابن أيب لكن ال شكَّ أنَّ الغيبة  ،الدُّ

مَ  أمورٌ والنَّميمة والكذب  تم فقد هنى عنه النَّبيُّ ةٌ حمرَّ ا الشَّ  كام سيأيت.  ، وأمَّ

َمْن ُشتيَم َقْوُلهُ قوله:  حيح من حديث أيب هريرَة أنَّ النَّب («إيِّنِّ َصائيمٌ » :)َوُسنَّ لـي   يَّ ملا ثبت يف الصَّ

ُه َأَحٌد َأْو َشَتَمُه َفْلَيُقْل »قال:   «.إيِّنِّ َصائيمٌ  :َوإيْن َسابَّ

( قال:  ُْي ُسُحور  سواًء كان يسرًيا أو كثرًيا، ليس املقصود به أكٌل  ،واملراد به مطلق األكل)َوَتْأخي

. ٌ  معنيَّ

حور  حَ  -وهو األكلة-ووقت السُّ حر، السَّ حورالسَّ  هو األكلة. ر بالفتح هو الوقت، والسُّ

 أنَّه قال: 
حيحني من حديث زيد بن ثابت  حر ما ثبت يف الصَّ ليل عىل استحباب تأخري أكلة السَّ والدَّ

رنا مع النَّبيِّ » الة  تسحَّ  .«فسئل كم كان بينهام؟ قال: مقدار مخسني آية   ،ثمَّ قمنا إَل الصَّ

(قال:  يُل فيْطر   تعجيل الفطر له حالتان: )َوَتْعجي

مس ألُوََل:احلالة ا ن غروب الشَّ  ُيْسَتَحبُّ تعجيل الفطر. ،أن يتيقَّ
 فحينئذ 

مس احلالة الثَّانية:  ُيَباُح، عند الظَّنِّ مباٌح  ،أن يظنَّ غروب الشَّ
. ،فحينئذ   وعند اليقني مستحبٌّ

حيحني من حديث سهل ب ليل عىل استحباب التَّعجيل عند العلم واليقني: أنَّه قد ثبت يف الصَّ ن الدَّ

 أنَّ النَّبيَّ 
ْطرَ »قال:   سعد  ُلوا اْلفي ا زيادة «اَل َيَزاُل النَّاُس بيَخْْي  َما َعجَّ حور» :أمَّ روا الس  ،  «وأخَّ فال تصحُّ

م.  املتقدِّ
 لكن يدلُّ هلا حديث زيد 

(قول املصنِّف:   كان   أنَّ النَّبيَّ »ملا ثبت عند أيب داوَد والنَّسائيِّ من حديث أنس   ؛)َعىَل ُرَطب 

الم-فإن مل يكن حسى  ،فإن مل يكن فعىل مترات   ،يفطر عىل رطبات   الة والسَّ  «.ماء   حسوات  من -عليه الصَّ

(وهذا معنى قوله:  طب هو التَّمر الَّذي يكون بعضه لونٌ  )َعىَل ُرَطب  وبعضه قد بدأ فيه  ،واملراد بالرُّ

ا التَّمر فاملقصود به هو الَّذي   يكون َكُمَل تتمريه.التَّتمري ، وأمَّ
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َم َفََمٌء(قال:  العصائر الَّتي يُّشهبا  اح، وإن كان مع املاء يشٌء حيلِّيه مثلرَ املراد باملاء: املاء القَ  )َفإيْن ُعدي

ىوَ النَّاس   كان حيبُّ احللو البارد من املاء وغريه.  كذلك؛ ألنَّ النَّبيَّ  «ماءً » :ُتَسمَّ

ما جاء عند أيب داوَد من  :، منهاكثريةٌ  املصنِّف، وقد وردت أشياءُ لق وأط )َوَقْوُل َما َوَرَد(قال: 

ْزقيَك َأْفَطْرُت »قال:   حديث معاذ بن زهرَة بالًغا أنَّ النَّبيَّ  وجاء هلا زيادٌة  «اللهمَّ َلَك ُصْمُت َوَعىَل ري

ارقطنيِّ بأن يقول:  كَ »عند الدَّ يُع اْلَعلييمُ اللهمَّ َتقَ  ،ُسْبَحاَنَك اللهمَّ َوبيَحْمدي مي نِّي إينََّك َأْنَت السَّ
 «.بَّْل مي

ارقطنيِّ من حديث ابن عمَر أنَّه يقول:  َوَثبََت  ،َواْبَتلَّْت اْلُعُروُق  ،َذَهَب الظََّمأُ »وجاء أيًضا عند الدَّ

 «.اْْلَْجُر إيْن َشاَء اهلل

ا(قال:  .أي قضاء صيام رمضاَن  )َوُيْسَتَحب  اْلَقَضاُء ُمَتَتابيع   متتابًعا وليس بواجب 

: أمر اهلل  ليل عىل أنَّ ليس بواجب  بالقضاء مطلًقا، والقضاء يشمل املتتابع وغريه؛ وألنَّ  الدَّ

اُم القضاء، يعني  عائشَة  رت القضاء  إَل شعباَن، فام دام ليس متَّصاًل برمضاَن فكذلك ال تتَّصل أيَّ أخَّ

 بعضه ال يكون متَّصاًل، ال يلزم فيه التَّبعيض. فكذلك ،القضاء جمماًل ليس متَّصاًل بأصله

لف كإبراهيم  ؛وإنَّام استحبُّوا التَّتابع قالوا: ملراعاة اخلالف يف املسألة، فقد جاء عن بعض السَّ

 النَّخعيِّ وأخذ بقول إبراهيَم أبو حنيفَة النُّعامن، فأخذ بوجوب القضاء.

()َواَل َيُوُز إيََل َرَمَضاَن آَخَر مي قال:  حابة، جيوز التَّأخري إَل رمضاَن  ؛ْن َغْْيي ُعْذر  ملا ثبت عن الصَّ

 . أنَّه كان يكون عليها القضاء من رمضاَن فال تقضيه إالَّ يف شعباَن؛ ملكان النَّبيِّ  لفعل عائشَة 

حابة   من الصَّ
بعد كام سيأيت -لكن يقول: ال جيوز تأخريه إَل رمضاَن الَّذي بعده، ملا ثبت عند عدد 

ارة عىل  -كابن عبَّاس  وأيب هريرةَ  ؛قليل   ارة إالَّ عىل احلرام، ال جتب الكفَّ ارة، وال جتب الكفَّ أنَّه جتب الكفَّ

، فدلَّ عىل أنَّه حيرم تأخري قضاء رمضاَن إَل . رمضان   فعل  ليس بحرام   آخَر من غري عذر 

(قول املصنِّف:  ْن َغْْيي ُعْذر  نا عىل أنَّه إذا )مي ارة. يدلُّ َد عذٌر ارتفع اإلثم، وإذا ارتفع اإلثم فال كفَّ  ُوج 

رت  القضاء سنتني ألجل كوهنا مرضعًة تسرتضع ولًدا فإنَّه جيوز  -دائاًم يكون يف النِّساء –فمن أخَّ

ارٌة مع القضاء؛ إنَّام القضاء فقط. ،هلا ذلك  وال يكون عليها كفَّ
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( َضان  )َواَل َيُوُز إيََل َرمَ هنا قول املصنِّف:  ْن َغْْيي ُعْذر  لكن جيوز التَّأخري، مشهور املذهب عند  آَخَر مي

ة :فقهائنا ع قبل القضاء؛ ألنَّ القضاء جيب فيه الفوريَّ ع قبله، هذا هو مشهور  ،أنَّه حيرم التَّطوُّ وحيرم التَّطوُّ

 املذهب.

طبًعا مع القضاء واإلثم،  َع اْلَقَضاءي()َفَعَلْيهي مَ أي التَّأخري لرمضاَن الَّذي بعده  )َفإيْن َفَعَل(قال: 

 ويقض اليوم. ،فيجب عليه التَّوبة

ْسكيني   ( )إيْطَعاُم مي ام قضيا بذلك، وهذا مـامَّ  ملا ثبت عن ابن عبَّاس  وأيب هريرَة  ؛ليُكلِّ َيوم  أهنَّ

 وال ُيْعَلْم هلام خمالٌف. ،اتَّفقا عليه

ارة جيوز تقديمها عىل القضاء،  وجيوز تأخريها عىل القضاء؛ ألنَّ القضاء ليس سبًبا هلا، هذه الكفَّ

 وإنَّام سببها التَّأخري.

رها إَل رمضاَن  )َوإيْن َماَت(قوله:  ارة عىل هؤالء وإن ماتوا، يعني وإن مات الَّذي أخَّ أي جتب الكفَّ

ا ليست متعلِّقًة با ته؛ ألهنَّ ارة وتبقى متعلِّقًة بذمَّ ومالثَّاين فتجب عليه الكفَّ وإنَّام هي متعلِّقٌة بالفعل، قد  ،لصَّ

ور وم يف بعض الصُّ ة. ،يسقط عنه الصَّ مَّ ارة يف الذِّ  لكن تبقى الكفَّ

رها رمضانني آَخَر( )َوَلْو َبْعَد َرَمَضان  قال:  فال جتب عليه  ،أو أربعة   ،أو ثالثة   ،يعني لو أنَّ املرء أخَّ

ارةٌ  ْسكيني   )إيْطَعامي متعلِّقٌة بـآَخَر(  َبْعَد َرَمَضان  )َوَلْو قوله:  إًذا؛ واحدةٌ  إالَّ كفَّ (. مي  ليُكلِّ َيوم 

ابقة. آَخَر( )َوَلْو َبْعَد َرَمَضان  هذه مجلٌة، وقوله:  )َوإيْن َماَت(قوله: إًذا   هذه مجلٌة أخرى، كلُّها متعلِّقٌة بالسَّ

يِّهي َقَضاُؤُه( ،َأْو َصاَلُة َنْذر   ،اٌف َأْو اْعتيكَ  ،َأْو َحجٌّ  ،)َوإيْن َماَت َوَعَلْيهي َصْومٌ قال: 
بَّ ليَولي

دليل ذلك  اْسُتحي

ي هُ »أنَّه قال:   ما ثبت عن النَّبيِّ 
 َصْوٌم َصاَم َعنُْه َولي

 .«َمْن َماَت َوَعَلْيهي

ةٌ  :هذه والقاعدة يف ا يف النَّذر خاصَّ ب أبو داودَ  ،أهنَّ ه  ،كام بوَّ ونصَّ عليها أمحُد؛ ألنَّ احلديث إنَّام حملُّ

() ،َنْذر   (َأْو اْعتيَكاٌف ) ،َنْذر   (َأْو َحجٌّ ) ،َنْذر   ()َمْن َماَت َوَعَلْيهي َصْومُ يف النَّذر، ولذلك يقول املصنِّف:   .َأْو َصاَلُة َنْذر 

ُتَؤدَّى العبادات  العن غريه،  أنَّ املرء ال يؤدِّي عبادًة بدنيَّةً  -خذوا هذه القاعدة–ألنَّ األصل 

َرُج  ؛البدنيَّة عن الغري، العبادات البدنيَّة الواجبة ال ُتَؤدَّى، وإنَّام ُتَؤدَّى العبادات املاليَّة ارة إذا مات ُُتْ كالكفَّ

 نْ دنيَّة مَ فُيَؤدَّى عنه بعد وفاته، لكن العبادات الب ،احلجِّ  :مثل ؛من تركته، أو ما كان مشرتًكا بني املال والبدن

ا عبادٌة بدنيٌَّة. ،أو صالةٌ  ،أو اعتكاٌف  ،مات وعليه صوٌم واجٌب غري النَّذر  فال ُتْقََض عنه؛ ألهنَّ
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 :لسببنيفقط، ملاذا اْسُتْثن َي؟  اْسُتْثن َي من ذلك النَّذر

ل:[ بب األوَّ ي هُ » :للحديث ]السَّ
 َصْوٌم َصاَم َعنُْه َولي

و داوَد وأمحُد: هو يف النَّذر قال أب «َمْن َماَت َوَعَلْيهي

ٌة، وقد جاء يف بعض ألفاظ احلديث.  خاصَّ

بب الثَّاين:  أنَّ النَّذر يف معنى املال. ،قالوا: ألنَّ النَّذر يف معنى املال، وهذا هو ملحظها الفقهيُّ  السَّ

سول ماذا قال؟ قال:  يلي »بدليل: الرَّ َن الَبخي ـََم ُيْسَتْخَرُج النَّْذُر مي فهو يف معنى املال، فدائاًم النَّذر  «إينَّ

ر  يكون يف األموال، فهذا الَّذي أوجب عىل نفسه يشٌء كأنَّه بخيٌل بعبادته فيكون يف معنى املال، والَّذي قرَّ

ين. يخ تقيُّ الدِّ  هذه القاعدة هو الشَّ

يِّهي َقَضاُؤُه( قول املصنِّف: 
بَّ ليَولي

( قوله: )اْسُتحي يِّهي
غلبيٌّ ليس دائاًم، وإنَّام نصَّ عىل هذا وصٌف أ)ليَولي

، بل   لقضاء العبادة البدنيَّة الواجبة بنذر  عىل امليِّت، ال جيوز استئجار أحد 
؛ ألنَّ ال جيوز استئجار أحد  الويلِّ

وليس للَّذي  ،فحينئذ  ليس له أجرٌ  ،ر إنَّام أدَّى العبادة ألجل املال، واملستأَج ال بدَّ أن تكون العبادة هلل 

يَم عنه أو اْعُتك َف عنه أجٌر.  ص 

(إًذا قوله:  ٌّ ع عن غريه إالَّ أن يكون  ،خرجت خمرج الغالب )َوِلي خص ال يتطوَّ والغالب أنَّ الشَّ

 هنا بمعنى القريب.الويلُّ  ،قريبه ]أي[ وليَّه،

يِّهي(إًذا قوله: 
، واحٌد يريد أن يربَّ هذا غريًبا]يكون[  ،ال يلزم أن يكون وليًّا، فقد يكون غري الويلِّ  )ليَولي

ديق، قد  ُجل[، يكون شخًصا بعيًدا يريد أن يربَّ الصَّ ع. ]هذا الرَّ ع بُّشط التَّطوُّ  وهكذا كلُّ من تطوَّ

يِّهي(األمر الثَّاين: قوله: 
بَّ ليَولي

َن امليِّت أو مل يأذن فاحلكم فيهام سواٌء. )اْسُتحي
 سواًء َأذ 

ام  هنا مسألٌة أخريٌة: لو أنَّ امليِّ  فهل جيوز أن يأيت  -جيب أن نقول نذًرا–نذًرا ت عليه صيام عُّشة أيَّ

قوهنا بينهم وكلُّ واحد  منهم يصوم بحي ؟عُّشٌة من أوليائه فيفرِّ م يقضوهنا يف يوم  واحد   ث أهنَّ

ُط فيه التَّتابع. ؛نعم جيوز، إالَّ ما نصَّ عليه بعضهم :املذهب وم مـامَّ ُيْشرَتَ  إذا كان الصَّ

ُط فيه التَّتابع؟ قالوا: إذا قالمت أنَّه إذا قال شهًرا  :، فاملذهب(هلل عيلَّ أن أصوم شهًرا) :ى ُيْشرَتَ

ا إذا قال:  ، فإًذا جيب التَّتابع وال (شهًرا)فال جيب التَّتابع، فإذا قال:  (ثالثون يوًما)فيجب فيه التَّتابع، وأمَّ

. ق التَّتابع إالَّ من واحد   يتحقَّ
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عي ): قال  امي اْلبييضي  :َباُب َصْومي التََّطو  َياُم َأيَّ
يسي َواْْلي  ،ُيَسن  صي ال   ،ْثنَنْيي َواْلـَخمي ْن َشوَّ

ت  مي
 ،َوسي

مي  ُ  :َوآَكُدهُ  ،َوَشْهري اْلـُمَحرَّ
عُ  ،اْلَعاشي ةي  ،ُثمَّ التَّاسي جَّ

ا َوَيْومي َعَرَفةَ  ،َوتيْسعي ذيي اْلـحي َ َغْْيي َحاج  ِبي
َصْوُم  :َوَأْفَضُلهُ  ،لي

، َوُيْكَرُه إيْفَراُد َرَجب   ْبتي  ،َواْلـُجُمَعةي  ،َيْوم  َوفيْطُر َيْوم  كِّ  ،َوالسَّ ار   ،َوالشَّ يد  ليُكفَّ ُرُم َص بيَصْوم   َوعي  مُ وْ ، َوََيْ

؛َوَلْو ِفي َفْرض  ، اْلعييدْيني  يقي امي التَّْْشي َياُم َأيَّ
ع  َحُرُم إيالَّ َعْن َدْم ُمْتَعة  وَ  ، َوصي ، َوَمْن َدَخَل ِفي َفْرض  ُمَوسَّ قيَران 

، َوُتْرَجى َلْيَلُة اْلَقْدري ِفي اْلَعْْشي   إيالَّ اْلـَحجَّ
هي دي ، َواَل َقَضاُء َفاسي َْيةي َقْطُعُه، َواَل َيْلَزُم ِفي النَّْفلي ْن َرَمَضاَن،  اْْلَخي مي

ينَ  ْْشي ََم َوَردَ  َوَأْوَتاُرَها آَكُد، َوَلْيَلُة َسْبع  َوعي  .(َأْبلُغ، َوَيْدُعو فييَها بـي

عختم املص ع من ا ،نِّف هذا الكتاب بصوم التَّطوُّ  ىرْتَ لعبادات الفاضلة، واألحاديث تَ وصوم التَّطوُّ

. متتابعة ع أكثُر من أن ُتَعدَّ  يف فضل صيام التَّطوُّ

غيب ومن النُّكت يف تأليف الفقهاء، ذكر بعض علامء املغرب أنَّ ب عضهم ألَّف كتاًبا يف الرتَّ

الة عىل أبواب الفقه، يقول:  هيب يف الطَّهارة ثمَّ الصَّ غيب والرتَّ هيب عىل أبواب الفقه، فبدأ بالرتَّ وهذا والرتَّ

َد. رَ كتاب مل ُيْسَبْق له ومل نَ   هذا الكتاب الَّذي ُأور 

(قال:  امي اْلبييضي َياُم َأيَّ
ام البيض امل )ُيَسن  صي ابع عُّش ،راد هبا: اليوم الثَّالث عُّشاأليَّ واخلامس  ،والرَّ

.  عُّش من كلِّ شهر  قمريٍّ

مذيِّ من حديث أيب ذرٍّ أنَّ النَّبيَّ  ام  »قال له:   وقد ثبت عند الرتِّ ْهري َثاَلَثَة َأيَّ َن الشَّ
إيَذا ُصْمَت مي

اَم الثَّاَلَث  ْه اْْلَيَّ
ا ،الثَّاليَث َعَْشَ  :َفُصْم َهذي َس َعَْشَ  ،بيَع َعَْشَ َوالرَّ اُم اْلبييُض  ؛َواْلـَخامي َا اْْلَيَّ  «.َفإيَنَّ

َيْت  ا فتكون بيضاَء، تلك  يكتمل،ألنَّ القمر يكون فيها  «بيًضا» :وُسمِّ ويكون ضوء القمر فيها قويًّ

 اللَّيايل تكون بيضاَء.

(قول املصنِّف:  امي اْلبييضي َياُم َأيَّ
ام  من كلِّ الفقهاء أيًضا يقولو )ُيَسن  صي ن: وُيَسنُّ صيام كلِّ ثالثة أيَّ

؛ حلديث أيب هريرةَ  ام  من كلِّ شهر  » :شهر   ومنها ثالثة أيَّ
قد تكون البيض وقد تكون  «أوصاِّن خلييل بثالث 

له رسرهمن   وقد تكون من غريه. ،أي أوَّ
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(قال:  يسي إينَّ اْْلَْعََمَل » قال:  أنَّ النَّبيَّ  ملا جاء عند أيب داوَد من حديث أسامةَ  ؛)َوااْلْثنَنْيي َواْلـَخمي

يسي  ُتْرَفُع إيََل اهلل  ب  َأْن ُيْرَفَع َعَميلي َوَأَنا َصائيمٌ  ،َيْوَم ااْلْثنَنْيي َواْلـَخمي
هذا احلديث وإن تكلَّم فيه بعض « َفُأحي

حابة.وم،  ا يدلُّ عليه من متابعة فعل النَّبيِّ مَّ أهل العلم إالَّ أنَّ له شواهَد   ن فعل الصَّ

(قال:  ال  ْن َشوَّ
ت  مي

أنَّ  -«مسلم  »واحلديث يف – دليلها ما ثبت عن أيب أيُّوَب األنصاريِّ  )َوسي

ال  »قال:   النَّبيَّ  ْن َشوَّ
ت  مي

 «.َمْن َصاَم َرَمَضاَن َوَأْتَبَعه بيسي

ْن(وقوله املصنِّف هنا واحلديث قبل ذلك  نا عىل أنَّه ال بدَّ  )مي ال، فلو انقَض  يدلُّ أن تكون من شوَّ

ا ال ُتْقََض من ذي القعدة، احلديث يقول:  تُّ فإهنَّ  ومل ُتَصْم هذه السِّ
ال  ال  »شهر شوَّ ْن َشوَّ

 اأهنَّ األصل ف« مي

نَّة بعد فوات حملِّها.  تكون منه، ومن تبعيضيَّة كام تعلمون، وال ُتْقََض السُّ

ع قبل أداء الفرض وقضائه.أنَّه حي -كام تعلمون-عىل مشهور املذهب   رم التَّطوُّ

ال  الفقهاء أطلقوها  تُّ من شوَّ ا ستٌّ فتشمل أن تكون متتابعةً واقالفهذه السِّ قةً  ،: إهنَّ  ،أو تكون متفرِّ

. قة   وإنَّام األفضل عندهم أن تكون متتابعًة غري متفرِّ

(قال:  مي هر األوَّ  )َوَشْهري اْلـُمَحرَّ م هو الشَّ نة القمريَّة، وقد ثبت يف شهر اهلل املحرَّ  «مسلم  »ل من السَّ

مي »قال:   من حديث أيب هريرَة أنَّ النَّبيَّ  َياُم َشْهري اهلل اْلـُمَحرَّ
َيامي َبْعَد َرَمَضاَن صي  «.َأْفَضُل الصِّ

(وقوله:  مي  أي صيام أكثره كام جاء عن ابن املبارك. )َوَشْهري اْلـُمَحرَّ

م آكدهأي وصيام  )َوآَكُدُه(قال:  ( :املحرَّ ُ
ُع( ،صيام عاشوراء )اْلَعاشي  اليوم التَّاسع. )ُثمَّ التَّاسي

َ »فيه   ألمر النَّبيِّ  ؛[العارشو]األفضل عندهم اجلمع بني التَّاسع 
َع َواْلَعاشي  :ويف لفظ   «َفُصوُموا التَّاسي

ا َقْبَلهُ » ا َقْبَلُه َأْو َبْعَدهُ » :«الكامل»ابن عديٍّ يف  وهلا شاهٌد عند ،ويف رواية  عند أيب داودَ  «َفُصوُموا َيْوم   «.َفُصوُموا َيْوم 

 فاألفضل أن جيمع بني التَّاسع والعارش. -

 ثمَّ يليه يف األفضليَّة أن يصوم العارش فقط. -

 ثمَّ يليه يف األفضليَّة أن يصوم التَّاسع فقط. -

( قال:  ةي جَّ
اليُح »قال:   النَّبيَّ لعموم حديث ابن عبَّاس  أنَّ )َوتيْسعي ذيي اْلـحي ام  اْلَعَمُل الصَّ ْن َأيَّ

َما مي

امي   اْْلَيَّ
هي ْن ّهذي نَّ َأَحب  إيََل اهلل مي يهي

اليُح » :لفٌظ مطلٌق  وهذا «في وم،  «اْلَعَمُل الصَّ فكلُّ عمل  صالح  يشمل الصَّ

ام.  وقد ثبت عن أزواج النَّبيِّ  نَّ ُكنَّ يصمن هذه األيَّ  أهنَّ
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يَّاح قال: جاورت مع ابن  «هتذيب اآلثار»ذكر ابن جرير  يف عمر، فقد وثبت عن ابن  أنَّ ابن الصَّ

ة. عمَر  َة فكان يصوم العُّش من ذي احلجَّ  عُّش سنني يف مكَّ

ا( ،«صحيح مسلم  »حلديث أيب قتادَة يف  )َوَيْومي َعَرَفَة(قال:  َ َغْْيي َحاج  ِبي
أي لغري احلاجِّ بعرفَة؛ ألنَّ  )لي

ااملرء ق ا لكنَّه ال حيرض عرفَة، كأن يكون حمَِصً وم. ،أو يكون فواٌت عليه ،د يكون حاجًّ ُع له الصَّ  فإنَّه ُيُّْشَ

(قال:  حيحني أنَّ النَّبيَّ  ؛)َوَأْفَضُلُه َصْوُم َيْوم  َوفيْطُر َيْوم  قال:   لعموم حديث ابن عمَر يف الصَّ

َياُم َداُوَد » َيامي إيََل اهلل صي اَأَحب  الصِّ ُر َيْوم 
ا َوُيْفطي  «.َكاَن َيُصوُم َيْوم 

ارة  كّله ما سيأيت يف اإلفراد  )َوُيْكَرُه(قال:  ما مل يوافق صوًما واجًبا أو صوم عادة ، صوًما واجًبا ككفَّ

 كمن اعتاد أن يصوم صياًما معتاًدا. ؛مثاًل، أو صوم عادة  

(قوله:  ح )َوُيْكَرُه إيْفَراُد َرَجب  كعمَر وغريه أنَّ عمَر كان يرضب أيدي من  ؛ابةملا ثبت عن الصَّ

هر[يصوم هذا  أبو  :، وقد مجع مجاعٌة من أهل العلم أجزاَء مفردًة يف النَّهي عن الصيام يف رجب  منهم]الشَّ

، ومنهم إسامعيل اهلرويُّ   غري مطبوع 
 
ابن حجر  فإنَّ له جزًءا فيه،  :ابن دحيَة الكلبيُّ ومنهم :يف جزء

تي يف الباب.وغريهم تتبَّ   عوا اآلثار الَّ

( قال:  حيحني من حديث أيب هريرةَ )َواْلـُجُمَعةي عن صيامه إالَّ أن   ََنُْي النَّبيِّ » :ملا ثبت يف الصَّ

ا بعده ا قبله أو يوم   «.يصوم يوم 

يادة ا بعده» :هذه الزِّ ا قبله أو يوم  ليست تدلُّ عىل أنَّ النَّهي هنا للكراهة و «إالَّ أن يصوم يوم 

ًما. نا عىل أنَّه ليس حمرَّ ء ليس منهيًّا عنه مع غريه يدلُّ  للتَّحريم، فام دام اليشَّ

م حيرم عىل سبيل االنفراد وعىل سبيل اجلمع هناه لإلفراد ،املحرَّ م، إًذا فالنَّهي وجَّ  ونويك ،هذا املحرَّ

 كراهًة ال َّترياًم.

( قال:  ْبتي مذيِّ من حد)َوالسَّ اَل َتُصوُموا »قال:   أنَّ النَّبيَّ  يث ابن عبَّاس  ملا جاء عند الرتِّ

َض َعَلْيُكمْ  ْبَت إيالَّ فييََم ُفري ، وهذا احلديث حمموٌل عىل اإلفراد، بدليل  أو نحًوا مـامَّ قال النَّبيُّ « السَّ

حيح ا قبله أو بعده اجلمعة َنى عن صيام » :حديث أيب هريرَة يف الصَّ ي يوم اجلمعة يعن« إالَّ أن تصوموا يوم 

بت.  والسَّ
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(قال:  كِّ رين )َوالشَّ ره مجاعٌة من املتأخِّ كِّ عىل املذهب كام قرَّ وأطال يف االستدالل  ،املراد بيوم الشَّ

كِّ هو يوم الثَّالثني من شهر شعباَن إذ مل  «نقيح التَّحقيقت»بن عبداهلادي يف اعليه احلافظ  أنَّ املراد بيوم الشَّ

.رَتٌ يكن هناك غيٌم وال قَ  كِّ امء صحًوا، هذا هو َّتقيق املذهب يف معنى يوم الشَّ  ، أي كانت السَّ

كِّ إذا كان  كِّ وجوًبا، ويقصد بيوم الشَّ بعض العلامء من املذهب خيطئ فيقول: وُيَصاُم يوم الشَّ

قني-هناك غيٌم أو قرٌت، لكن التَّحقيق عىل املذهب  ر ابن عبداهلادي وكثرٌي من املحقِّ أنَّه ال ُيْطَلُق عند  -كام قرَّ

 أي يوم الثَّالثني من شعباَن. ،فقهائنا يوم شكٍّ إالَّ إذا كان اليوم صحًوا

ر   كِّ يدلُّ عىل النَّهي عليه حديث عامَّ من صام اليوم الَّذي ُيَشك  فيه فقد عىص أبا » أنَّه قال: الشَّ

 «.القاسم

(قال:  ار  يد  ليُكفَّ ، قد يقول امرٌؤ: ملاذا مل نقل بالتَّحريم؟ نقول:  يعني ُيْكَرُه إفراد عيد   )َوعي ار  لكفَّ

 لسببني:

ل: بب األوَّ ار صومه ليس تعظياًم له، وهذا الَّذي بنى عليه شيخ اإلسالم فصاًل  السَّ أنَّ عيد الكفَّ

اط املستقيم»كاماًل يف   اهلل َلُكْم َيْوَما ْد َجَعَل قَ »:  قال النَّبيُّ  اقال: التَّعظيم هو الفطر، ولذ «اقتداء الِّصِّ

اَم  ،يقصد الفطر واألضحى، «عيد   إًذا  العيد ُيْفَطُر فيه وال ُيَصاُم،فاألصل أنَّ يوم  ،مها اللَّذان ُيْفَطُر ف يه 

 .ه وإنَّام بإفطاره، فيكون كراهةً فتعظيم اليوم ليس بصوم

بب الثَّاين: ه تعظيٌم هلذا أنَّ صوم هذا اليوم فيه من تعظيأنَّ القاعدة عندهم:  السَّ م ما قد ُيَظن  أنَّ

ًما. ،اليوم  يكون مكروًها ال حمرَّ
 فحينئذ 

يخ:  ُرُم َص ثمَّ قال الشَّ (وْ )َوََيْ حيحني من حديث ابن عمرَ  ؛ُم َيْومي اْلعييدْيني  أنَّ النَّبيَّ » :ملا ثبت يف الصَّ

 .«هنى عن صيامهام 

َيام و) امي صي اُم َأْكل  »قال:   أنَّ النَّبيَّ  «مسلم  »يف أيًضا، دليلها ما  (1)(التَّْشيق أيَّ يقي َأيَّ اُم التَّْْشي َأيَّ

ب    «.َوُشْ

(قال:  وم الواجب ال جيوز صيام العيد والتَُّّشيق  )َوَلْو ِفي َفْرض  أي ولو كان صوًما واجًبا، كلُّ الصَّ

 فيها إالَّ ما استثناه املصنِّف.

                                                 

م شيخنا ( 1)  فرض(، وهي يف املتن بعدها.يف هذه اجلملة عىل قوله: )ولو  -حفظه اهلل–هكذا قدَّ
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وكان غري واجد  لدم املتعة والقران، وقد ثبت ذلك  ،ملن وجبا عليه( )إيالَّ َعْن َدْم ُمْتَعة  َوقيَران  قال: 

ام  يف احلجِّ وهي . ،والثَّالث عُّش ،والثَّاين عُّش ،اليوم احلادي عُّش :أنَّه جيوز صيام ثالثة أيَّ  ملن كان غري واجد 

ام: وط ملن يوز له صيام هذه الثَّالثة اْليَّ ا الْش   إذ 

ل: ط األوَّ  متمتًِّعا أو قارًنا.أن يكون  الُّشَّ

ط الثَّاين:  القران. وأأن يكون عاجًزا عند دم التَّمتُّع  الُّشَّ

ط الثَّالث: ام  بعد إحرامه باحلجِّ وقبل يوم عرفَة. الُّشَّ  أن يكون مل يصم ثالثة أيَّ

ام  كام سيأيت معنا  رس بعد القادم أفضلها السَّ  -إن شاء اهلل–ألنَّ هذه الثَّالثة أيَّ ابع والثَّامن يف الدَّ

 .ها عرفةَ والتَّاسع بحيث يكون آخرُ 

 ثمَّ يليه يف األفضليَّة أن حيرم قبل ذلك ويصوم من العُّش، فيجوز أن يصومها قبل ذلك.

ام التَُّّشيق.  فإن مل يصمها قبل يوم عرفَة فإنَّه يصومها أيَّ

ام التَُّّشيق فإنَّه يصومها وقت ما شاء.  فإن مل يصمها أيَّ

(  )َوَمنْ قال:  يَّة أو بالفعل.َدَخَل ِفي َفْرض   أي دخل يف العمل بالنِـّ

) الة وغريها من العبادات. )ِفي َفْرض  وم والصَّ  يشمل الصَّ

 ) ع   من باب َأْوََل إذا كان مضيًَّقا. )ُمَوسَّ

وألنَّ من دخل يف ،  [33حممد: ]ژ  ڈ ڈ ڎ ژقال:  فإنَّه حيرم قطعه؛ ألنَّ اهلل  )َحُرُم َقْطُعُه(

ًعا، فمن باب َأْوََل إذا كان ضيِّـًقا. ؛لواجب ال جيوز له قطعها  ولو كان موسَّ

( قال:  الة أنَّ )َواَل َيْلَزُم ِفي النَّْفلي الة  أي ال يلزم إمتام النَّافلة، ومرَّ معنا يف الصَّ من دخل يف الصَّ

نَّة أن يكملها ما مل خيش فوات اجلامعة كاملةً  فُأق يَمت   الة فالسُّ نَّة اإلمتام وال يلزم إكامهلا.الصَّ  ، إًذا فالنَّافلة السُّ

(قال:   إيالَّ اْلـَحجَّ
هي دي ، إًذا  ،ال يلزم إمتام النَّافلة )َواَل َقَضاُء َفاسي وال يلزم قضاء الفاسدة إالَّ احلجَّ

: أ،  [19٦البقرة: ]ژ  ڭ ڭ ڭ ۓ ژ:  فاالستثناء عائٌد للجملتني مًعا لقول اهلل  مجع قال ابن حزم 

 ولو كان نافلًة. ؛العلامء عىل وجوب إمتام احلجِّ وحيرم رفضه

ْن َرَمَضاَن( قال:  َْيةي مي بدأ يتكلَّم املصنِّف عن ليلة القدر استطراًدا )َوُتْرَجى َلْيَلُة اْلَقْدري ِفي اْلَعْْشي اْْلَخي

 وإن كان بعضهم يريدها يف االعتكاف. ،ملناسبة كوهنا هنا
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( )َوُتْرَجى لَ قال:   وفضلها عظيٌم يف العمل. ،وهي اللَّيلة الفاضلة الَّتي نزلت فيها سورةٌ ْيَلُة اْلَقْدري

َْيةي )ِفي اْلَعْْشي قال:  نْ  (1)اْْلَخي حيحني أنَّ النَّبيَّ  ؛َرَمَضاَن( مي ُسوَها ِفي »قال:   ملا ثبت يف الصَّ اْلَتمي

ْن َرَمَضانَ  ري مي  «.اْلَعْْشي اْْلََواخي

وعُّشين هذه ليلٌة من اللَّيايل  واحد  ليلة تبدأ لياليها قبل هنارها، فاللَّيلة الَّتي تكون  والعُّش األواخرُ 

 العُّش األواخر.

نَّ ليلة العُّشين قد تكون من العُّش إوإن كان فقهاؤنا ال يرون ذلك: -وقال بعض أهل العلم 

 األواخر، هذا موجوٌد لبعض أهل العلم.

ول العربيَّة بل  اويح من ليلة العُّشين، ما وجه ولذلك بعض الدُّ بعض دول اخلليج يصلُّون الرتَّ

 ذلك؟

هر ل الشَّ َسُب باعتبار أوَّ َسُب باعتبار آخره، فلو  ،انظروا معي، العُّش األواخر يقولون: قد َُّتْ وقد َُّتْ

هر فهي ل الشَّ  واثنني وعُّشون، فقد تكون تسعًة وقد تكون عُّشًة. ،واحٌد وعُّشون :حسبتها باعتبار أوَّ

هر تاًما فتبدأ من واحد  وعُّشين، وإن كان ناقًصا فتبدأ من  هر فإن كان الشَّ وإن حسبتها بآخر الشَّ

 عُّشين، هذا اجتهاٌد من بعض أهل العلم.

هر وآخره ينبني عىل هذه املسألة ل الشَّ وينبني عليه مسألٌة أخرى وهي: أنَّ ليلة  ،هذا احلساب من أوَّ

 ي األوتار؟ سأذكرها إن شاء اهلل بعد قليل  يف مناسبتها هناك.القدر لـامَّ نقول أوتار، ما ه

ا تبدأ من ليلة واحد  وعُّشين، فالعربة إًذا العُّش األواخر املعتمَ  د عند فقهائنا واألكثر من العلامء أهنَّ

 باالبتداء حلساب العُّش.

حيحني ؛أي وأوتار العُّش األخرية )َوَأْوَتاُرَها آَكُد(قال:  ْوا »قال:   أنَّ النَّبيَّ  ملا ثبت يف الصَّ رَّ َُتَ

ري  َن اْلَعْْشي اْْلََواخي ْتري مي  «.َلْيَلَة اْلَقْدري ِفي اْلوي

هي ليلة واحد    واألوتار عىل املشهور من املذهب أنَّ املقصود هبا يف تفسري حديث النَّبيِّ 

 .وتسع  وعُّشين، هذه اللَّيايل اخلمس ،ومخس  وسبع   ،وثالثة  وعُّشين ،وعُّشين

                                                 

 علم.وغريه: )األواخر(، وهو األنسب ملوافقة لفظ احلديث، واهلل أ «وضالرَّ »وهي يف نسختي: )األخري(، ويف نسخة  -حفظه اهلل–هكذا قرأ شيخنا ( 1)
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هر، فلو كان  ين: حيتمل أن تكون باعتبار آخر الشَّ يخ تقيُّ الدِّ قال بعض أهل العلم ومال هلا الشَّ

هر ناقًصا فحينئذ  تكون األوتار ليلة اثنني وعُّشين وثامنية   ،وستَّة  وعُّشين ،وأربعة  وعُّشين ،الشَّ

دٌة.  وعُّشين، واملسألة مرتدِّ

يَن َأبْ قال:  ْْشي ا ليلة  أنَّ ُأََبَّ بن كعب  » :«مسلم  »ملا ثبت يف لُغ( )َوَلْيَلُة َسْبع  َوعي كان َيلف أَنَّ

 .«سبع  وعْشين

ََم َوَرَد(قال :  مذيِّ من حديث  )َوَيْدُعو فييَها بـي ا، وأثبتها ما ورد عند الرتِّ والَّذي ورد أشياُء كثريٌة جدًّ

ا سألت النَّبيَّ  عائشَة  ب  اْلَعْفَو َفاْعُف »ماذا تفعل؟ فأمرها أن تدعو فتقول:   أهنَّ
اللهمَّ إينََّك َعُفوٌّ ُُتي

 «.َعنِّي

ة أذكرها لكم، يف األزمان الفاضلة القاعدة عندنا:  هنا فائدٌة مهمَّ

مان الفاضل ال يلزم منه مطلق العمل إالَّ أن يرد النَّص  »  .«وجود الزَّ

ة ورد النَّصُّ بمطلق العمل اليُح فييهَ ْن َأيَّ َما مي » :مثل العُّش األوائل من ذي احلجَّ  نَّ ام  اْلَعَمُل الصَّ

الح حمبوب إَل اهلل « َأَحب  إيََل اهلل  فيها. فالعُّش األوائل كلُّ العمل الصَّ

مان ومطلق العمل، بدليل أفضل يوم  يف  ما عداها من األزمان الفاضلة فال تالزم بني فضل الزَّ

نة عيد األضحى ل كراهةً و ،األسبوع اجلمعة، وأفضل يوم  يف السَّ والثَّاين  ،مع ذلك هُن َي عن صيامهام األوَّ

 َّترياًم، وهُن َي عن ُتصيص ليلتهام بصيام  كراهًة.

 [238: بقرةال] ژ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ :وأفضل وقت  يف اليوم كلِّه العِص

أي صالة العِص، ومع ذلك ال يوجد فيها نافلٌة، إًذا ال تالزم  [10٦املائدة: ] ژ ڻ ں ں ڱژ

 بني األمرين.

يشكُّ يف ذلك، وهي متعلِّقٌة باللَّيل دون النَّهار، ما  فاضلٌة ال أحد نأيت لليلة القدر، ليلة القدر ليلةٌ 

 :أفضل ما ُيْفَعُل فيها ما ورد النَّص  بههو أفضل ما ُيْفَعُل فيها؟ 

ها: هلا وأمهُّ عاء. أوَّ  وهو الدُّ

ا، ولذلك كان النَّبيُّ  ثانًيا:  يعتكف يف العُّش  االعتكاف ولزوم املساجد، وهذا مهمٌّ جدًّ

 وهي آكُدها كام سيأيت. ،األواخر

 قاعدة
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أنَّ من آكد  ما ُيْفَعُل يف هذه اللَّيلة قيام اللَّيل، القيام ُتَصيلِّ ما كتب اهلل لك، ولذلك كان  ثالًثا:

ًيا لليلة القدر ما ال يزيدونه يف غريه، جاء ذلك عن سعيد بن  الة يف العُّش األواخر َّترِّ لف يزيدون الصَّ السَّ

 وآحاد األشخاص منهم. ،ى يف مساجدهمجبري  وغريه، حتَّ 

د فال تنشغل  دة يف ليلة القدر، نعم هناك أعامٌل فاضلٌة لكنَّها ال تتأكَّ إًذا هذه األمور الثَّالثة هي املتأكِّ

دقات فاضٌل لكن ليس يف ليلة القدر. دقات، توزيع الصَّ  هبا فتكون مفضولًة، مثل توزيع الصَّ

ا أفضل. ،بعة وعُّشينبعض النَّاس خيرج زكاته ليلة س  فيحرم نفسه األفعال الفاضلة فيها، يظنُّ أهنَّ

لكن ليس يف  ،بعض النَّاس يظنُّ أنَّ االعتامر يف ليلة القدر فاضٌل، ال، االعتامر يف رمضاَن فاضٌل 

ل رمضاَن وآخره سواٌء  ا ثبوت احلديث فيه، وأنَّه ليس خاصًّ لليلة القدر، فرٌق بني هذه وتلك، االعتامر يف أوَّ

 تعرفونه. ىل نزاع  ع ؛ألنَّ األصل اإلطالق ؛بتلك املرأة

لها حم فاضلٌة أجِّ حم، صلة الرَّ  ،عىل العموم أنا قصدي من هذا أنَّ بعض النَّاس قد ينشغل بصلة الرَّ

ا مكروٌه، ال لكن أفضل ما ُيْفَعُل يف األزمنة الفاضلة ما  ؛هو فاضٌل  ،لكن ليس ليلة القدر، ليس معناه أهنَّ

 ورد.

، أفضل عبادة  بعد صالة العِص ذكر اهلل تعاَل، ومن أعظم أفضل ما ُيْفَعُل فيه ذكر اهلل العِص 

 ومدارسة العلم. ،ذكر اهلل قراءة القرآن
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، َوَيْلَزَماني  :َباُب ااْلْعتيَكافي ): قال  ح  َباَل َصْوم 
 اهلل َتَعاََل، َمْسنُوٌن، َوَيصي

د  ليَطاَعةي ُهَو ُلُزوُم َمْسجي

ح  إيالَّ بي 
، َواَل َيصي ُع فييهي  النَّْذري  ُيَمَّ

د  ي إيالَّ اْلـَمْرَأةَ  ،ِفي َمْسجي دي َبْيتيَها، َوَمْن َنَذَرُه َأوي  ُكل   َففي َوى َمْسجي د  سي َمْسجي

د  َغْْيي الثَّاَلَثةي  اَلَة ِفي َمْسجي ينَةي  ،اْلـَحَرامُ  :َوَأْفَضُلَها–الصَّ
ُد اْلـَمدي َ  -ْقىَص َفاْْلَ  ،َفَمْسجي ، َوإيْن َعنيَّ

َلـْم َيْلَزْمُه فييهي

ْز فييََم ُدوَنهُ  ، َوَمْن َنَذَر َزَمن ا ُمَعيَّن ا َدَخَل  ،اْْلَْفَضَل َلـْم َيُ
هي َوَخَرَج َبْعَد  ،َقْبَل َلْيَلتهي اْْلُوََل  هُ ْعَتَكفَ مُ َوَعْكُسُه بيَعْكسي

هي، َواَل ََيُْرُج  ري ََم  ُمْعَتكيُف اْلـآخي ا إيالَّ لـي يض  نُْه، َواَل َيُعوُد َمري
َطهُ  ؛َواَل َيْشَهُد َجنَاَزة   ،اَل ُبدَّ َلُه مي ، َوإيْن إيالَّ َأْن َيْشََتي

، وَ  ئَ َوطي  نَاُب ِفي َفْرج  َفَسَد اْعتيَكاُفُه، َوُيْسَتَحب  اْشتيَغاُلُه بياْلُقَربي
( اْجتي  .َما اَل َيْعنييهي

فله  ،ألنَّ فيه مناسبًة وهي لزوم املساجد ؛وم ختمه بباب االعتكافاملصنِّف عندما أهنى كتاب الصَّ 

الة وم. ،تعلٌُّق بالصَّ نَّة أن يكون االعتكاف حال الصَّ وم أنَّ السُّ  وله تعلٌُّق بالصَّ

 ڈ ڎ ڎ ژ :مُّشوعيَّة االعتكاف فقال اهلل جلَّ وعال وقد ورد يف كتاب اهلل 

حابة  ،فعله  تكاف، وورد أنَّ النَّبيَّ فدلَّ عىل مُّشوعيَّة االع [18٧البقرة: ] ژ ژ ژ ڈ وفعله الصَّ

 .وريض اهلل عنهنَّ -،  ونساء النَّبيِّ 

لكن مل يرد حديٌث يف فضله عىل سبيل االنفراد، مل يرد حديٌث عىل سبيل االنفراد أنَّ هذا هو فضل 

ده. ، وال ينقص ذلك من فضله وتأكُّ  االعتكاف يف حديث  ثابت 

(: قال املصنِّف  د  عىل -د باللُّزوم أي املكث، هنا أطلق اللُّزوم فيشمل املرا )ُهَو ُلُزوُم َمْسجي

من الكثري، فال حدَّ أدنى له. -مشهور املذهب من القليل والزَّ  الزَّ

أو ليلًة  ،أنَّه ال بدَّ أن يكون يوًما كاماًل  :ولذلك يقولون: ولو ساعًة، وإن كان هناك روايٌة يف املذهب

 عًة.أنَّه يكفي ولو سا :كاملًة، لكنَّ مشهور املذهب

(قوله:  د   .ال بدَّ أن يكون مسجًدا، حُيَْكُم بكونه مسجًدا )ُلُزوُم َمْسجي

نا نحكم باملسجد بأمرين: م معنا أنَّ  وتقدَّ

ل: ع يف الوقف املؤقَّت.وبتخصيص البقعة بوقف  أو بام يف معنى الوقف،  األمر األوَّ  نتوسَّ

 البناء، ال بدَّ أن تكون مبنيًَّة. األمر الثَّاين:

يَّة، وبناًء عىل ذلك  )ليَطاَعةي اهلل َتَعاََل(له: وقو  نا عىل النِـّ  فإنَّ النِّـيَّة نوعان:هذا يدلُّ
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يَّة األُوََل:]  نيٌَّة باللُّزوم. [النِـّ

يَّة الثَّانية:  .[فعل الطَّاعة فيه] النِـّ

يَّتني هو االعتكاف، النِّ  ـيَّة األُوََل: لزوم املسجد، إًذا عندنا نيَّتان ملن أراد االعتكاف، فمجموع النِـّ

يَّة الثَّانية: فعل الطَّاعة فيه.  والنِـّ

ل الَّذي يعملون هنا-فمن دخل املسجد  نيَّته ليست الطَّاعة، وإنَّام نيَّته العمل واالكتساب و -كالعامَّ

يَّة األُوََل نيَّة اللُّزوم، ومل توجد نيَّة الطَّاعة فال  وأ َدْت النِـّ
ى حينئذ  االعتكاف موجوًدا.اإلصالح، فهذا ُوج   ُيَسمَّ

، كونه مسنوًنا لفعل النَّبيِّ  ،يعني أنَّ االعتكاف مسنونٌ  )َمْسنُوٌن(قال:  ،  وليس بواجب 

 ومداومته عليه.

َمْن َأَراَد َأْن َيْعَتكيَف » ثبت عنه أنَّه قال:  ألنَّ النَّبيَّ  ؛وحكمنا أنَّه مسنوٌن وليس بواجب  

 فعلَّقه عىل اإلرادة، فدلَّ عىل أنَّه مسنوٌن. «َفْلَيْعَتكيَف اْلَعْْشَ 

(قال:  ح  َباَل َصْوم 
إِّنِّ نذرت »:  ملا ثبت أنَّ عمَر قال للنَّبيِّ  ؛ويصحُّ االعتكاف بال صوم   )َوَيصي

كَ » : فقال له النَّبيُّ  واللَّيلة ال صوم فيها،، «أن أعتكف ليلة  ِف اجلاهليَّة أنَّه ال يلزم  فدلَّ عىل« َأْوفي بينَْذري

وم فيه، فمن باب َأْوََل ال يلزم أن يكون يف رمضاَن.  الصَّ

( قال:  وم ويلزم االعتكاف إذا نذره، وقد قال النَّبيَّ )َوَيْلَزَماني َمْن َنَذَر َأْن »:  أي ويلزم الصَّ

 «.ُيطييَع اهلل َفْلُيطيْعهُ 

ه ينقسم إَل قسمني: ا االعتكاف يب أن تعلم أنَّ  إذ 

 مسنوٌن. اعتكاٌف  -1

 واعتكاٌف واجٌب. -2

 فاالعتكاف املسنون: هو الَّذي ال نذر فيه.

 واالعتكاف الواجب: هو املنذور الَّذي ينذره صاحبه.

، ألنَّ  ل أفضل من غري نذر  ل، بل األوَّ ابتداؤه  النَّذر[]االعتكاف املنذور ليس أفضل من األوَّ

 ؟وتكلَّمنا عن ابتداء النَّذر متى يكون مكروًها ،ابتداءً  هنى عن النَّذر  مكروٌه وفعله واجٌب؛ ألنَّ النَّبيَّ 

 ومتى ال يكون مكروًها؟
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 إًذا هذه املسألة األُوََل، إًذا املسنون هو أفضل من الَّذي يكون منذوًرا يف األجر.

 ما الفرق بينهَم من اْلحكام؟

ل: ا ال ؛أنَّ االعتكاف املسنون جيوز قطعه الفرق األوَّ واجب فيجب الوفاء به، هذا ألنَّه مسنوٌن، وأمَّ

 واحٌد.

ا االعتكاف املنذور إذا قطعه فإنَّه  الفرق الثَّاين: أنَّ االعتكاف املسنون إذا قطعه ال يلزمه قضاؤه، وأمَّ

ٌ بني األمرين. ،يلزمه قضاؤه ارة يمني، هو خمريَّ ارة اليمني، يأيت بكفَّ ارة كفَّ  أو الكفَّ

ا االعتكاف الواجب فإنَّ ن ال رشط فيأنَّ االعتكاف املسنو الفرق الثَّالث: ط كام  ه، وأمَّ فيه الُّشَّ

 سيأيت.

(قال:   ح 
(أي ال يصحُّ االعتكاف  )َواَل َيصي د   ژ ڈ ڈ ژ :قال ألنَّ اهلل  ؛)إيالَّ ِفي َمْسجي

، والنَّبيُّ     ژ ژ
.  فال بدَّ أن يكون يف مسجد   ما اعتكف إالَّ يف مسجد 

ُع فييهي(قال:  ُع فييهي(فيه اجلامعة، هذا معنى  أي ُتَصىلَّ  )ُيَمَّ ُج  )ُيَمَّ وملن جتب عليه  ،لاملقصود فيه الرَّ

 اجلامعة.

عىل املذهب إذا كان وحده ونحو  ؛أو من ال جيب عليه اجلامعة كاملسافر مثاًل  ()إيالَّ اْلـَمْرَأةَ قال: 

 ذلك.

دي َبْيتيَها(قال:  َوى َمْسجي د  سي ي َمْسجي ُع فيها، هناك مساجُد كثريٌة أي املساجد املهجورة الَّ  )َففي تي ال جُيَمَّ

ُع فيها، بعض املدن يُ  د مسجٌد وُبن َي بجانبه مسجٌد آخُر، املسجد القديم ال ُيَصيلِّ فيه وَج مهجورٌة ال جُيَمَّ

ى  جيوز للمرأة أن تعتكف فيه، لكن ال مجاعَة فيه وهكذا. «امهجورً  امسجدً » :أحٌد، هذا ُيَسمَّ

دي َبْيتي قال:  َوى َمْسجي نن  َها()سي ُتْبنَى  أمر أن  النَّبيَّ أنَّ »مسجد البيت جاء يف احلديث عند أهل السُّ

ور ها فقهاؤنا بأمرين: «املساجد ِف الد   فَّسَّ

ل: ور بمعنى األحياء، فُيْسَتَحبُّ بناء املساجد يف األحياء. األمر األوَّ  ُتْبنَى يف الدُّ

، مثل عتباَن يف املسجد هنا بناء املساجد يكون  األمر الثَّاين: بمعنى وضع موضع  للمَصىلَّ

حيحني لـامَّ قال النَّبيُّ ال ا»:  لنَّبيِّ لأريد أن أصيلِّ فقال له :  صَّ د  َك َمْسجي يَذ ُمَصالَّ ََّتَّ  ييعن «َصلِّ ْلي

 موضًعا أصيلِّ فيه، لكن ال تكون وقًفا ألجل ذلك.
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ة االعتكاف فيه ولزوم الطَّهارة من احلدثني  هذا املسجد ال يأخذ حكم املساجد من حيث صحَّ

دي َبْيتيَها(.وهكذا، ولزوم الطَّهارة الكربى، وهذا معنى قوله:   )َمْسجي

د  َغْْيي الثَّاَلَثةي قال:  اَلَة ِفي َمْسجي ينَةي  ،َوَأْفَضُلَها اْلـَحَرامُ -)َوَمْن َنَذَرُه َأوي الصَّ
ُد اْلـَمدي  -َفاْْلَْقىَص  ،َفَمْسجي

(َلـْم َيْلَزْمُه فيي الة يف غري املساجد الثَّالثة هي تي هي املسجد احلرام واملسجد  ؛من نذر االعتكاف أو الصَّ الَّ

َحاُل إيالَّ إيََل َثاَلَثة  »قال:   مل يلزمه الوفاء به؛ ألنَّ النَّبيَّ   األقىص ومسجد النَّبيِّ  فلم يلزم « اَل ُتَشد  الرِّ

 .الوفاء هبا، وإنَّام يصيلِّ يف أيِّ مسجد  شاءَ 

ينَةي  ،)َوَأْفَضُلَها اْلـَحَرامُ قوله: 
ُد اْلـَمدي   أنَّ النَّبيَّ  «صحيح مسلم  »ملا جاء يف  ؛َفاْْلَْقىَص( ،َفَمْسجي

َد اْلـَحَرامَ »قال:  دي إيالَّ اْلـَمْسجي َن اْلـَمَساجي َواُه مي ُل َأْلَف َصاَلة  فييََم سي ي َهَذا َتْعدي دي  «.َصاَلٌة ِفي َمْسجي

َ قال:  الة اْْلَْفَضَل( )يف النَّذر  ()َوإيْن َعنيَّ ْز فييََم ُدوَنُه( املسجد األفضل يف االعتكاف والصَّ من )َلـْم َيُ

ة. تي فيام دونه يف األفضليَّة أو العامَّ  املساجد الَّ

هي(قال:  ملا ثبت عند اإلمام أمحَد وأيب داوَد من حديث  ؛أي إن صىلَّ يف األعىل جاز )َوَعْكُسُه بيَعْكسي

َ ِف املسجد اْلقىص فقال: ؛أنَّ رجال  قال: يا رسول اهلل» :جابر   َة أن أصيلِّ  إِّنِّ نذرت إن فتح اهلل عليك مكَّ

َ يف املسجد األعىل واألفضل.  فأمره النَّبيُّ  «َصلِّ ُهنَا»  أن يصيلِّ

هي( َقْبَل َلْيَلتهي اْْلُوََل  هُ َتَكفَ عْ مُ )َوَمْن َنَذَر َزَمن ا ُمَعيَّن ا َدَخَل قال:  ري بدأ يتكلَّم املصنِّف عن  َوَخَرَج َبْعَد آخي

ا التَّعيني باملقدار)َوَمْن َنَذَر َزَمن ا( بعض األحكام املتعلِّقة بالنَّذر الواجب، فقال:  مان، إمَّ د الزَّ أو  ،يعني حدَّ

 التَّعيني بالوقت.

 .أو يوًما، هذا املقدار ،أو شهًرا ،أسبوًعا :فالتَّعيني باملقدار كأن يقول

ونحو ذلك، هذا  ،أو عُّش رمضانَ  ،أو ذو القعدة ،رمضانَ  :والتَّعيني باعتبار الوقت كأن يقول

 التَّعيني إًذا التَّعيني نوعان.

إذا كان بنذر  فيجب عليه وجوًبا، إًذا قوله:  )َدَخَل(قوله:  )َدَخَل ُمْعَتَكَفُه َقْبَل َلْيَلتهي اْْلُوََل(قال: 

 وجوًبا. )َدَخَل(

ولو كان  «ما ال يتم  الواجب إالَّ به فهو واجٌب »ألنَّ  )َقْبَل َلْيَلتهي اْْلُوََل(أي حملَّ اعتكافه  ()ُمْعَتَكَفهُ 

خول قبلها بلحظات  قليلة    ألنَّ القاعدة عندنا: ؛ة  واحدة  أو بلحظ ،الدُّ
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ابقة ال ال» يلة السَّ يلة هي اللَّ َق، واللَّ
يلة إذا ُأْطلي حقةأنَّ اليوم يشمل اليوم واللَّ  «.الَّ

هي(قال:  ري مس. )َوَخَرَج َبْعَد آخي  أي بعد آخر اليوم وهو غروب الشَّ

ُرُج قال:  نُْه( ُمْعَتكيُف ْلـا)َواَل ََيْ
ََم اَل ُبدَّ َلُه مي

ا قالت:  ؛إيالَّ لـي ملا ثبت عند أيب داوَد من حديث عائشَة أهنَّ

ف أالَّ َيرج للحاجة إالَّ ملا ال بدَّ له منه»
نَّة للمعتكي ه.« الس   نفس أثر عائشَة نقله الفقهاء بنصِّ

 عندنا هنا مسألتان:

نُْه(قوله:  املسألة األُوََل:
ََم اَل ُبدَّ َلُه مي

ُع فيه لكن لي )لـي س فيه مجعٌة منها قالوا: إذا كان املسجد جُيَمَّ

ًة يف األسبوع. ؛مجعةمسجد يعتكف يف يلزمه أن وال  فيخرج لصالة اجلمعة،  ألنَّ اجلمعة تأيت مرَّ

 ونحو ذلك. ،أو ملرض  حيتاج دواءً  ،لقضاء حاجته الطَّبيعيَّة ،مثال ذلك: قالوا: حاجة اإلنسان

 قالوا أيًضا: إذا احتاج أكاًل ورشًبا وليس عنده من يأتيه به.

 املرأة احلائض إذا حاضت فتخرج.

 فيخرج.إذا احتاج ال
 
 غتسال  ووضوء

 للحاجة غري املعتادة فام احلكم؟ أنَّه إذا خرج لغري املعتاد، املسألة الثَّانية:

ة ة كذلك ،نقول: إذا خرج لغري املعتاد وطالت املدَّ  وطالت املدَّ
فإنَّه حينئذ  ينقطع  ،أو خرج حلاجة 

 ً ا إن كان واجًبا فإنَّه يكون خمريَّ ًعا، وأمَّ  ا بني أمرين:اعتكافه إن كان تطوُّ

ا أن يستأنف -1 ام   ؛إمَّ ارة عليه. ،يعني يعيد االعتكاف من جديد  إن كانت عُّشة أيَّ  وحينئذ  ال كفَّ

ارة. -2 ام وعليه الكفَّ ا أن يتمَّ األيَّ  وإمَّ

ط يف النَّذر  هذا كلُّه إذا مل يشرتط، وقد ذكرُت  ل الباب أنَّ الفقهاء يقولون: إنَّام يكون الُّشَّ لكم يف أوَّ

ب، املسنون ال رشط فيه، فالواجب ألنَّه الزٌم عليك جيوز أن تشرتط شيًئا معيَّنًا أن ُترج لزيارة الواج

 ونحو ذلك، فيجوز يف الواجب. ،إن كانا مريضني أو لزيارة أب  وأمٍّ  ،مريض  

 ا املستحبُّ فال رشط فيه، ملاذا؟أمَّ 

، فأنت حال خروجك  ،ليس لك أجر املعتك ف ال شكَّ  ألنَّ املستحبَّ عند فقهائنا جيوز ولو للحظة 

ًة ثانيًة رجعت العتكافك.  فأنت انقطع اعتكافك، فإذا رجعت مرَّ

ط هنا غرضه أن تفَي   بنذرك، فهو متعلٌِّق بوجوب النَّذر ليس متعلًِّقا بمطلق االعتكاف. الُّشَّ

 قاعدة
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ا(قال:  يض  كان إذا اعتكف يمر    النَّبيَّ أنَّ »عند أيب داوَد  ملا ثبت عن عائشَة  ؛)َواَل َيُعوُد َمري

ج عليه ،وال يسأل عنه ،باملريض فيمر  كَم هو  «.وال يعرِّ

(قال:  ا وال يشهد »أيًضا عن عائشَة قالت:  )َواَل َيْشَهُد َجنَاَزة  نَّة للمعتكيف أالَّ يعود مريض  الس 

 «.جنازة  

َطُه(قال:  ، واملقصو )إيالَّ َأْن َيْشََتي ا غري املنذور وتكلَّمت عن االشرتاط قبل قليل  د بذلك املنذور، وأمَّ

 فال رشط فيه.

 ژ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ژ: لقول اهلل  ؛)َوإيْن َوَطَأ ِفي َفْرج  َفَسَد اْعتيَكاُفُه(قال: 

ارة واإلعادة.  فحينئذ  إن كان االعتكاف واجًبا بنذر  فيجب عليه الكفَّ

(قال:   ،وتدارس العلم إن كان هناك علمٌ  ،ة القرآنوأعظم القرب قراء )َوُيْسَتَحب  اْشتيَغاُلُه بياْلُقَربي

الة.  وكثرة الصَّ

نَاُبُه َما اَل َيْعنييهي(قال: 
مذيِّ أنَّ النَّبيَّ  ؛)َوُيْسَتَحب  اْجتي ْن ُحْسني إيْساَلمي »قال:   لعموم حديث الرتِّ مي

 .تقريًبا وهذا احلديث مطلٌق كام مرَّ معنا قبل أسبوعني ،«اْلـَمْرءي َتْرُكُه َما اَل َيْعنييهي 

صون التَّأكيد هبذا احلديث يف األوقات واألزمنة الفاضلة، ولذلك يُ  ون هذا دُ ور  وفقهاؤنا خيصِّ

ْن ُحْسني إيْساَلمي اْلـَمْرءي َتْرُكُه َما اَل َيْعنييهي » :احلكم دخل املسجد  ،يف صبح اجلمعة ملن كان الزًما املسجد «مي

ًرا، ويف املعتك ف ائم ،مبكِّ ور الَّتي أوردوها. ،حاجِّ ولل ،ويف هنار رمضانَ  ،وللصَّ  وغري ذلك من الصُّ

ْن ُحْسني إيْساَلمي اْلـَمْرءي َتْرُكُه َما اَل َيْعنييهي »:  ولذلك قول النَّبيَّ  د يف األزمان «مي  ،الفاضلة أنَّه يتأكَّ

د هذا األمر، و األماكن الفاضلة،و ا مطلقه فإنَّه مستحبٌّ يف كلِّ وعند التَّلبُّس بأفعال الطَّاعات يتأكَّ  .زمان   أمَّ

يام»نا ياهلل قد أهنبحمد –بذلك نكون  ، لكن لعلَّه «كتاب الصِّ شاء إن –، وإن أوجزنا يف آخره برسعة 

 اهلل يفي بالغرض.

 وصلَّى اهلل وسلَّم على نبيِّنا حممَّد  


